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Sammanfattning 

Titel: Word of Mouth - En studie i konsumenters kommunikation 

varandra emellan i samband med ett köp 
 

Författare: Daniel Bengtsson och Per Evertsson 
 

Handledare: Klaus Solberg Soilen 
 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2012 
 

Nyckelord: Word of Mouth, köpbeslutsprocessen, icke-kommersiell 

kommunikation, marknadsföring, viral marknadsföring 
 

Problemformulering:  På vilket sätt kan oWOM och eWOM skilja sin påverkan på en 

konsument i samband med ett köp? 
 

Syfte: Syftet med denna rapport är att skapa en ökad förståelse för 

samlingsbegreppet Word of Mouth. Med hjälp av tidigare 

forskning, presenterad i den teoretiska referensramen, tillsammans 

med resultatet av en kvantitativ empirisk undersökning är syftet att 

studera Word of Mouths existens bland konsumenter och om dess 

existens skiljer sig i köpbeslutsprocessens olika steg. Slutligen är 

avsikten med denna rapport att undersöka om det finns skillnader 

mellan oral Word of Mouths och elektronisk Word of Mouths 

påverkan på en konsument och vad denna eventuella skillnad kan 

bero på.  
 

Teoretisk 

referensram: 

Den teoretiska referensramen inleder med att presentera 

köpbeslutsprocessen samt dess koppling till begreppet Word of 

Mouth vilket även presenteras i en modell. Detta leder vidare till 

fördjupad teori kring Word of Mouth vilket även mynnar ut i en 

modell där två variabler som påverkar hur en konsument upplever 

ett Word of Mouth budskap presenteras. 
 

Metod: Vår rapport antar en deduktiv ansats där relevant sekundärdata i 

form av vetenskapliga artiklar och böcker samlats in vilket 

genererat den teoretiska referensramen. Slutsatser har dragits 

genom att den teoretiska referensramen jämförts med resultatet av 

en kvantitativ undersökning som genomförts. I den kvantitativa 

undersökningen erhölls svar från 426 respondenter. 
 

Empiriskt 

perspektiv: 

I empirin presenteras resultatet från den kvantitativa undersökning 

som genomförts med hjälp av internetbaserad enkät bestående av 11 

frågor som skickades ut via e-post med en länk till frågeformuläret. 
 

Slutsats: Rapporten bevisar att Word of Mouth är ett kommunikationsmedel 

som i stor utsträckning existerar. Den visar även till vilken grad 

Word of Mouth förekommer eller inte förekommer i de olika stegen 

av en konsuments köpbeslutsprocess. Slutsatser dras även kring 

huruvida oral Word of Mouth och elektronisk Word of Mouth 

skiljer respektive inte skiljer sin påverkan på en konsument. Vad 

som ligger till grund för hur ett Word of Mouth budskap påverkar 

en konsument är den risk köpet är förenat med samt den 

trovärdighet budskapet anses ha. 

 



Abstract 
 
Title: Word of Mouth – A study about the communication between 

consumers during the buying decision process. 
 

Authors: Daniel Bengtsson and Per Evertsson 
 

Advisor: Klaus Solberg Soilen 
 

Level: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2012  
 

Keywords: Word of Mouth, buying decision process, non-commercial 

communication, marketing, viral marketing 
 

Question:  How can oWOM and eWOM differ in influence on the consumer in 

connection with a buy? 
  

Purpose: The purpose of this report is to create a better understanding of the 

collective term Word of Mouth. Using previous research, presented 

in the theoretical framework, together with the results of a 

quantitative empirical study the objective is to study Word of 

Mouths existence among consumers and if its existence differ in the  

various stages of the buyer decision process. Finally, the purpose of 

this report is to investigate if there are any differences between oral 

Word of Mouths and electronic Word of Mouths impact on the 

consumer and what this potential difference may depend on. 
 

Theoretical 

framework: 

The theoretical framework begins with a presentation of the buying 

decision process and its relation to the concept of Word of Mouth 

which is also presented in a model. This leads on to a deeper theory 

of Word of Mouth which also will result in a model in which the 

two variables that affect how a consumer experiences a Word of 

Mouth messages are presented. 

  

Method: Our report adopts a deductive approach where the relevant 

secondary data, in form of scientific articles and books, have been 

collected and used to create the theoretical framework. Conclusions 

have then been drawn by comparing the theoretical framework with 

the results of the quantitative survey that was conducted.  Through 

an online survey 426 responses were obtained. 
 

Empirical 

framework: 

The empirical data were collected using an online questionnaire 

consisting of 11 questions sent out by e-mail with a link to the 

questionnaire attached. 

 

Conclusion: The report proves that Word of Mouth is a communication tool that 

widely exists. It also shows Word of Mouths existence or 

nonexistence in the different steps of a consumer's purchase 

decision process. Conclusions are also drawn about whether oral 

Word of Mouths and Electronic Word of Mouths impact on a 

consumer differs or not. The basis for how a Word of Mouth 

messages influence a consumer is the risk associated with the 

purchase and the credibility the message is considered to have. 
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1. Inledning 
Inledningsvis kommer vi diskutera kring bakgrunden till vår uppsats. En problemdiskussion 

kommer föras som leder fram till vår problemformulering följt av syfte, avgränsningar, 

centrala begrepp samt en lista över de figurer som återfinns i rapporten. 

 

 

 

1.1 Introduktion 

 

Fullerton (1988) menar att den moderna marknadsföringens era, benämns vidare i denna 

rapport som traditionell marknadsföring, inleddes i Storbritannien omkring 1750. Runt denna 

tidpunkt hävdar författaren att de som arbetade med försäljning på olika vis började 

uppmärksamma vikten av och möjligheterna med att undersöka vad konsumenter från olika 

delar av samhället efterfrågade. Sedan den traditionella marknadsföringens grundande har 

mycket hänt och Kotler (2003) menar att huvudproblemet för företag numera är brist på 

kunder och inte på varor då de flesta internationella företag kan tillverka fler varor än vad alla 

världens konsumenter kan konsumera. Han menar vidare att det inte enbart handlar om att 

konkurrera med hjälp av produktens egenskaper och pris utan istället med hjälp av 

marknadsföring. Marknadsföringen kan ses som företagens verktyg för att tillverka kunder 

och är den affärsfunktion i företaget där kunden sätts i störst fokus för att på så vis tillgodose 

företagens finansiella villkor (Dayan, Hansson & Svensson 1997; Kotler, 2003; Kotler, 

Armstrong, Wong, Saunders & Burk Wood, 2008).  

 

Enligt Pringle (2004) har antalet marknadsföringsbudskap en konsument utsätts för varje dag 

ökat explosionsartat under senare år. Axelsson och Agndal (2005) skriver att ordet 

marknadsföring väcker starka känslor bland många konsumenter. De hävdar att dessa känslor 

både kan vara positiva och negativa. Negativa känslor menar Axelsson och Agndal (2005) 

kan väckas då konsumenter upplever budskapen som manipulativa eller behovsskapande. 

Detta har lett till att konsumenter idag ofta bygger upp psykologiska försvarsmekanismer för 

att undvika att bli överväldigade av dessa stora massor av information (Rumbo, 2002).  

 

Enligt Kotler et al. (2008) och Mitchel (2005) föredrar konsumenter budskap som kommer 

från familj, vänner och bekanta och har således blivit mer kritiska till kommersiella budskap. 

Den kommunikation som sker mellan en icke företagsbunden kommunikatör och en 

mottagare gällande ett varumärke, en vara, en tjänst eller en organisation kallas Word of 

Mouth, benämns vidare i denna rapport som WOM (Evans, Jamal & Foxall, 2009).  

 

Företag har på senare tid uppmärksammat att konsumenter blivit allt mer negativa till den 

traditionella typen av marknadsföring och insett att dess effekt har försämrats (Mitchel, 2005). 

Kelly (2007) och Sernovitz (2012) talar om att företag därför minskat sitt fokus på den 

traditionella marknadsföringen, som handlade om att skapa annonser och broschyrer för att 

övertyga konsumenter. De har istället börjat fokusera på åtgärder för att stimulera 

konsumenters spontana WOM, varandra emellan, gällande deras produkter. Denna typ av 

marknadsföring benämner Sernovitz (2012) som Word of Mouth Marketing, benämns vidare 

WOMM. Kelly (2007) framhäver vikten av denna typ av marknadsföring genom att uttala: “If 

it’s not a conversation, then it’s not effective marketing.” (s.3).  

 

I takt med att samhället har förändrats och datorer och digitala medier allt mer tagit över 

vardagen kan människor idag söka information snabbare och effektivare än någonsin tidigare 
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(Holmström, 2011). Holmström (2011) menar att den tidigare orala kommunikationen 

konsumenter emellan, i dagens digitala samhälle utökats med elektronisk kommunikation 

genom exempelvis bloggar, forum och sociala medier. Oral kommunikation konsumenter 

emellan gällande ett varumärke, en vara, en tjänst eller en organisation definieras i Arndt´s 

studie (refererad i Stokes & Lomax, 2002) som Oral Word of Mouth, benämns i denna 

rapport som oWOM. Elektronisk kommunikation konsumenter emellan gällande ett 

varumärke, en vara, en tjänst eller en organisation definieras Elektronisk Word of Mouth, 

benämns vidare i denna rapport som eWOM (Wu & Wang, 2011). Den utökade möjligheten 

för konsumenter att kommunicera har medfört att konsumenternas egna åsikter har fått en allt 

större betydelse vad gäller den positiva och negativa kritik, om företag och deras produkter, 

som förmedlas konsumenter emellan (Duan, Gu & Whinston, 2008; Holmström, 2011). Detta 

hävdar Ferguson (2008) lett till att företag arbetar i stor utsträckning med WOMM med syfte 

att påverka konsumenters WOM, innefattande oWOM och eWOM, då han hävdar att 82 

procent av de snabbast växande privata företagen använder sig av olika WOMM tekniker. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Stokes och Lomax (2002) hävdar att små företag länge har förlitat sig på WOMM för att 

vinna nya konsumenter. Författarna hävdar dock att det är skadligt för företag att enbart 

förmedla sina budskap med WOMM, då det har sina begränsningar i hur långt budskapet kan 

sprida sig. Huang, Cai, Tsang och Zhou (2009) och Ferguson (2008) påstår även att 

svårigheten att styra konsumenters kommunikation mellan varandra är en negativ aspekt som 

medför att WOMMs syfte att påverka spridning av WOM kan skada mer än vad det gör nytta 

för ett företag.  

 

Detta gör oss nyfikna att erhålla information kring hur dagens konsumenter ställer sig till 

olika typer av WOM budskap. Som tidigare nämnts menar Huang et al. (2009) och Ferguson 

(2008) att det är svårt att styra konsumenters WOM med hjälp av olika WOMM tekniker. Vi 

ställer oss dock frågande till om det möjligtvis finns någon risk för att konsumenter bygger 

upp försvarsmekanismer mot WOM budskap, då de genomskådat företagens agerande med så 

kallad WOMM, likt de gjorde mot den traditionella marknadsföringen enligt Rumbo (2002).  

 

Vi anser det därför vara intressant att, som marknadsförare i dagens samhälle, inneha kunskap 

om ämnet WOM för att på så vis veta hur WOMM bör användas. Mycket forskning samt 

tidigare nedskrivet vetenskapligt material finns att tillgå beträffande hur företag kan använda 

sig av WOMM. Vi anser dock att mer fokus bör ligga på kommunikationen mellan icke 

företagsbundna kommunikatörer och mottagare gällande företag och deras produkter, alltså de 

tidigare definierade samlingsbegreppet WOM innefattande oWOM och eWOM.  

 

Till att börja med menar vi att det som marknadsförare i dagens samhälle är intressant med 

kunskap om WOMs existens bland konsumenter i samband med ett köp. Kotler et al. (2008) 

menar att en konsument i samband med ett köp går igenom en så kallad köpbeslutsprocess. 

Författarna talar då om fem olika steg vilka under mer rutinmässiga köp ibland slopas. Att 

som marknadsförare även ha kunskap om WOMs existens i köpbeslutsprocessens olika steg 

och om dess eventuella existens skiljer sig i dessa olika steg anser vi vara intressant.  

 

 

Som tidigare nämnt menar Holmström (2011) att dagens samhälle förändrats och att datorer 

och digitala medier allt mer tagit över vardagen. Det har fått till följd att människor idag kan 
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söka information snabbare och effektivare än någonsin tidigare varpå så kallad eWOM utökat 

möjligheten för konsumenter att utbyta information gällande ett varumärke, en vara, en tjänst 

eller en organisation (Holmström, 2011). Vi menar därför att kunskap om de båda typerna av 

WOM, oWOM och eWOM, vara intressant. Vidare menar vi det även vara intressant med 

kunskap om huruvida de skiljer sin påverkan och vad denna eventuella skillnad i så fall kan 

bero på. Genom att studera oWOM och eWOM, tror vi att kunskap om hur konsumenter 

ställer sig till de båda formerna kan erhållas.  

 

 

1.3 Problemformulering 

 

På vilket sätt kan oWOM och eWOM skilja sin påverkan på en konsument i samband med ett 

köp? 

 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att skapa en ökad förståelse för samlingsbegreppet WOM. Med 

hjälp av tidigare forskning, presenterad i den teoretiska referensramen, tillsammans med 

resultatet av en kvantitativ empirisk undersökning är syftet att studera WOMs existens bland 

konsumenter och om dess existens skiljer sig i köpbeslutsprocessens olika steg. Slutligen är 

avsikten med denna rapport att undersöka om det finns skillnader mellan oWOMs och 

eWOMs påverkan på en konsument och vad denna eventuella skillnad kan bero på.  

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har i denna rapport valt att avgränsa oss till att undersöka konsumenters syn på WOM och 

således inte undersöka hur företag arbetar med WOMM.  

Då denna rapport syftar till att skapa en ökad förståelse för samlingsbegreppet WOM och 

undersöka dess existens bland konsumenter samt studera om dess existens skiljer sig i 

köpbeslutsprocessens olika steg har vi valt att inte avgränsa studien mot någon specifik 

produkt eller tjänst. Vi kommer inte heller att fördjupa oss i något visst fenomen av WOM så 

som exempelvis positiv eller negativ WOM.  

Undersökningen som gjorts för denna rapport har avgränsats till att studera konsumenter i 

Halmstad då en större population och undersökning skulle bli allt för omfattande och således 

tidskrävande. Undersökning har även avgränsats till att behandla konsumenter i åldersspannet 

18 – 65 år av den anledningen att de är myndiga och arbetsförpliktigade. 
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1.6 Centrala begrepp 

 

Konsument:  Svenska akademiens ordlista [1] förklarar ordet konsument 

som en förbrukare och Kotler et al. (2008) utvecklar detta 

genom att skriva att uttrycket konsument innefattar alla 

individer och hushåll som köper och konsumerar produkter 

och tjänster. 

 

Köp: Nationalencyklopedin [2] definierar ett köp som ”avtal 

varigenom fast eller lös egendom överlåts mot betalning, 

köpeskilling”. 

 

Varumärke: Kotler et al. (2008) definierar ett varumärke som något som 

hjälper till att identifiera samt differentierar ett företag från ett 

annat, detta kan ske med hjälp av namn, symboler eller design 

med mera. 

 

Empiriska undersökningar: Empiri står enligt Svenska akademiens ordlista [1] för 

kunskap grundad på erfarenhet och en empirisk undersökning 

står sedermera för en undersökning baserad på erfarenheter 

det vill säga inte befintliga teorier 

 

Oral kommunikation: Enligt nationalencyklopedin [3] står kommunikation för en 

överföring av information mellan människor, djur, växter eller 

apparater och då vi skriver oral kommunikation syftar vi till 

den kommunikation som sker offline mellan två människor.  

 

Elektronisk kommunikation: Elektronisk kommunikation syftar till utbytande av 

information online i form av mail, blogginlägg och 

foruminlägg med mera som kan ske mellan en person till en 

annan, en person till flera eller flera personer till flera. 

 

Traditionell marknadsföring: Enligt Armstrong, Kotler, Harker och Brennan (2009) är 

marknadsföring de olika åtgärder ett företag använder sig av 

för att bygga förtroende samt skapa extra värde för sina 

kunder. Till begreppet traditionell marknadsföring kopplar vi 

marknadsföring med hjälp av TV, radio samt annonsering. 

 

Köp förenade med hög risk Evans, Jamal och Foxall (2009) menar att den upplevda risken 

vid ett köp kan kopplas samman till vilken nivå av 

engagemang konsumenten lägger i ett köp. Ett högriskköp 

kopplas därför samman med köp som kräver ett högre 

engagemang som exempelvis köp av en ny bil, värmepanna 

etc. 

 

Köp förenade med låg risk Köp förenade med låg risk är den benämning vi använder för 

köp som inte kräver en lika hög grad av engagemang av 

konsumenten exempelvis godis, schampo och tandkräm etc. 
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Online Online definieras enligt nationalencyklopedin [4] som 

uppkopplad och syftar i vår rapport till något som sker 

elektroniskt på Internet. 

 

Offline Offline definieras enligt nationalencyklopedin [5] som 

”nerkopplad” och syftar i vår rapport till allt som inte sker 

online 

 

Vara En vara är enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) ett fysiskt ting 

vilket gör att vi definierar en vara som produkter vilka går att 

se och ta på. 

 

Tjänst Enligt Kotler et al. (2008) är en tjänst alla typer av aktiviteter 

som erbjuds för försäljning men som inte resulterar i något 

direkt ägande. 
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1.7 Dispositionsmall   

 

 

 

 

Kapitel 1 
Inledning 

 

 

I detta första kapitel får läsaren en introduktion till ämnet genom 

att en bakgrund tillsammans med problemdiskussion leder fram 

till rapportens problemformulering. 

Även syfte, avgränsningar samt centrala begrepp för rapporten 

presenteras här. 

 

 

 
 

Kapitel 2 
Teoretisk 

referensram 

 

 

I detta kapitel presenteras samlingsbegreppet WOM för att skapa 

ökad förståelse. Inledningsvis presenteras köpbeslutsprocessen 

och dess koppling till WOM. Detta leder fram till en modell. 

Vidare presenteras djupare teori kring begreppet WOM vilket 

också mynnar ut i en modell där två variabler som påverkar hur en 

konsument upplever ett WOM budskap presenteras. 

 

 

 
 
 

Kapitel 3 
Metoddiskussion 

 

 

 

I detta kapitel får läsaren en förståelse för hur arbetet med 

rapporten har lagts upp och genomförts. Läsaren får presenterat de 

val som gjorts kopplade till vetenskapligt förhållningssätt, 

angreppssätt samt val av metodansats med mera. Även källkritik 

behandlas i detta kapitel. 

 

 

 
 

Kapitel 4 
Empiri 

 

 

 
 

I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska 

undersökningen utefter fyra olika kategorier med hjälp av diagram 

och text.  

 

 

 
 
 

Kapitel 5 
Analys 

 

 

 
 

I detta kapitel analyseras resultatet från den empiriska 

undersökningen genom att respondenternas svar jämförs med 

teorier från den teoretiska referensramen. Detta presenteras utefter 

samma kategorier som återfinns i kapitel 4. Detta kapitel syftar till 

att presentera likheter samt olikheter mellan empiri och teori. 

 

 

 

 
 

Kapitel 6 
Slutsats 

 

 

 

 

I detta kapitel kan läsaren beskåda de slutsatser som dragits efter 

det att de empiriska resultaten analyserats i föregående kapitel. 

Förslag till vidare forskning presenteras även här. 
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2. Teoretisk referensram 
Nedan presenteras den teoretiska referensram som har till syfte att skapa ökad förståelse för 

samlingsbegreppet WOM. Inledningsvis presenteras köpbeslutsprocessen samt dess koppling 

till begreppet WOM vilket även presenteras i en modell. Detta leder vidare till fördjupad teori 

kring WOM vilket även mynnar ut i en modell där två variabler som påverkar hur en 

konsument upplever ett WOM budskap presenteras. 

  

 

 
2.1 Köpbeslutsprocessen 

 

Enligt Kotler et al. (2008) går en konsument genom fem olika steg innan ett beslut om köp 

fattas. Författarna illustrerar de olika stegen: problemupptäckt, informationssökande, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och utvärdering i modellen köpbeslutsprocessen nedan, 

figur 1. Kotler et al. (2008) framhäver med hjälp av modellen att köpprocessen börjar långt 

innan och avslutas långt efter ett köp. Vidare skriver författarna att en konsument i regel går 

igenom alla fem stegen vid ett köp men vid rutinmässiga köp är det vanligt att vissa steg 

slopas eller att de infaller i omvänd ordning. 

 

Det första steget i köpbeslutsprocessen är problemupptäckt, konsumenten uppmärksammar ett 

problem eller behov och känner sedan av skillnaden mellan sitt faktiska och sitt önskade 

tillstånd (Kotler et al., 2008). Enligt Evans et al. (2009) är ett behov en av grunderna bakom 

all försäljning. En konsuments behov kan påverkas av intern eller extern stimuli. Den interna 

stimulin definierar Kotler et al. (2008) som stimuli i form av erfarenheter från tidigare 

liknande upplevelser då likvärdiga behov tillfredsställts för konsumenten. Extern stimuli är 

enligt Kotler et al. (2008) den stimuli om tillfredställelse av behovet som konsumenten 

uppmärksammar från personer eller företag i sin omgivning. Evans et al. (2009) nämner 

WOM som den kommunikation som sker mellan personer gällande ett varumärke, en vara, en 

tjänst eller en organisation. 

 

En konsument med ett uppmärksammat behov tenderar att genomföra köpet av produkten 

eller tjänsten då den finns nära till hands (Kotler et al., 2008). I de fall den inte gör det menar 

författarna att konsumenten tenderar att lägga behovet på minnet eller genomföra en 

informationssökning om produkten. Detta är andra steget i köpbeslutsprocessen vilket Kotler 

et al. (2008) benämner som informationssökande.  På denna nivå får konsumenten skärpt 

uppmärksamhet kring relaterad information eller börjar själv aktivt söka information kring det 

uppmärksammade behovet. Den information som behövs samt omfattningen av 

informationssökningen beror av risken konsumenten tar vid köpet tillsammans med 

konsumentens drivkraft att tillfredsställa behovet, förkunskaper, informationens tillgänglighet, 

värdet av den nya informationen samt informationens tillfredsställelse. 

 

 

 

  Figur 1 - Köpbeslutsprocessen 



9 

 

Enligt Kotler et al. (2008) kan en konsument erhålla information från fyra olika typer av 

källor:  

 Person källor - familj, vänner, bekanta  

 Kommersiella källor - reklam, försäljare, internet, tv 

 Publika källor - massmedia, konsumentundersökningsföretag  

 Externa källor - användning, granskning 

 

Informationens inflytande på köpet varierar från konsument till konsument samt är beroende 

av om det rör sig om varor eller tjänster. Enligt Kotler et al. (2008) kommer den mesta 

informationen generellt sett från de kommersiella källorna vilka styrs av företagen på 

marknaden, dock är den mest effektiva informationen den som kommer från familj, vänner 

och bekanta, vilket Evans et al., (2009) benämner som WOM. Internet erbjuder konsumenter 

en möjlighet till en ny dimension av informationssökande där inte bara familjemedlemmar, 

vänner och bekanta används som informationskällor utan även andra konsumenter världen 

över (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; Cheung & Rabjohn, 2008). Vidare 

menar författarna att kommersiella källor normalt informerar konsumenterna medan person 

källor däremot legitimerar eller utvärderar produkter eller tjänster.  

 

Det tredje steget i köpbeslutsprocessen är utvärdering av alternativ, vilket innebär att 

konsumenten använder den insamlade informationen för att själv välja mellan olika varor eller 

tjänster (Kotler et al., 2008). Med hjälp av informationen kan konsumenten jämföra olika 

alternativ efter subjektiva och objektiva egenskaper och på så vis analysera dess olika 

fördelar. Subjektiva egenskaper definierar Kotler et al. (2008) som exempelvis varumärke 

eller status och objektiva egenskaper definieras som exempelvis kvalitet eller pris. 

 

Nästa steg i köpbeslutsprocessen är köpbeslut, vilket Kotler et al. (2008) förklarar som att 

konsumenten köper det hon eller han föredrar mest av de olika alternativen. Författarna menar 

dock att köpbeslutet är beroende av två faktorer; andra personers attityder samt oväntade 

situationer. Författarna nämner vidare att exempelvis en familjemedlems attityd till köpet kan 

påverka konsumenten, vilket Evans et al. (2009) benämner WOM, eller kan en oväntad 

uppsägning medföra att konsumenten inte längre har råd att genomföra köpet. Vidare skriver 

Kotler et al. (2008) även att en konsuments upplevda risk kan påverka henne eller honom att 

ändra, skjuta upp eller undvika köpet. 

 

Det femte och sista steget i köpbeslutsprocessen är utvärdering, här fastställs om 

konsumenten är nöjd eller missnöjd med köpet (Kotler et al., 2008). I de fall då köpet lever 

upp till konsumentens förväntningar blir konsumenten nöjd. Enligt Kotler et al. (2008) 

resulterar nöjda kunder i att de köper igen, pratar positivt om köpet till andra konsumenter, får 

minskad uppmärksamhet för konkurrerande varumärken och reklam samt köper andra varor 

och tjänster från samma varumärke. I de fall då köpet inte lever upp till förväntningarna blir 

konsumenten missnöjd (Kotler et al., 2008). Missnöjda kunder reagerar däremot annorlunda 

jämfört med kunder där köpet levt upp till konsumentens förväntningar, menar Kotler et al. 

(2008). De reagerar ofta genom att sprida negativ WOM.  
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2.2 Modell – WOMs existens i köpbeslutsprocessen 

 

Detta kapitel har till syfte att öka förståelsen för hur teoretikerna menar att WOM hänger ihop 

med och är en del av de påverkande faktorer en konsument tar del av i den köpbeslutsprocess 

hon eller han går igenom i samband med ett köp. Genom denna framarbetade modell syftar vi 

till att förklara grunderna för hur denna studie undersöker delar av sin problemställning. 

Nämligen om WOM existerar bland konsumenter och om dess existens skiljer sig i 

köpbeslutsprocessens olika steg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen WOMs existens i köpbeslutsprocessen, Figur 2, tar stöd i Kotlers et al. (2008) 

modell som visar stegen i den köpbeslutsprocess en konsument går igenom i samband med ett 

köp: problemupptäckt, informationssökande, utvärdering av alternativ, köpbeslut och 

utvärdering. Enligt författarna börjar en konsuments köpprocess långt innan och avslutas långt 

efter ett köp. Vidare menar de även att en konsument inte alltid går igenom alla fem stegen då 

det är vanligt att konsumenter slopar vissa steg vid mer rutinmässiga köp. Figur 2 har till syfte 

att visa på hur Evans et al. (2009) definition av WOM kan ha en påverkan i 4 av 5 steg i 

Kotlers et al. (2008) köpbeslutsprocess. Det mittersta steget som Kotlers et al. (2008) 

benämner utvärdering av alternativ är det enda steg i modellen som ej påverkas av WOM då 

författarna menar att konsumenten utvärderar den insamlade informationen med sig själv i 

detta steg.  

Med stöd av ovanstående modell fortsätter den teoretiska referensramen genom att presentera 

samlingsbegreppet WOM i sin helhet för att senare bryta ner det så att studiens 

problemställning kan undersökas vidare. Detta mynnar därefter ut i ytterligare en modell, se 

sidan 13.  

 

 

2.3 Word of Mouth 

 

Evans et al. (2009) definierar WOM som kommunikation mellan en icke företagsbunden 

kommunikatör och en mottagare gällande ett varumärke, en vara, en tjänst eller en 

organisation. Enligt Magnini (2011) anses WOM vara ett av de mest kraftfulla 

kommunikationssätten idag. WOM kan leda till att konsumenter övertalar andra konsumenter 

då WOM anses ha en högre trovärdighet jämfört med annonser från företag (Huang et al., 

2009; Magnini, 2011; Wu & Wang, 2011). Sweeney, Soutar och Mazzarol (2011) skriver att 

WOM 

  Figur 2 - WOMs existens i köpbeslutsprocessen 
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WOM både kan te sig positiv och negativ och att den ofta är starkt dragen åt något håll. En 

nöjd konsument är dock ingen garanti till spridning av positivt WOM eftersom alla 

konsumenter inte pratar om sina positiva upplevelser. Dock är en nöjd opinionsledare 

emellertid en relativt trolig sändare av WOM (Evans et al, 2009). En opinionsledare är en 

person som på grund av speciella färdigheter, kunskap, personlighet eller andra egenskaper 

har inflytande på andra konsumenter (Kotler et al., 2008). Enligt Fang, Lin, Liu & Lin (2011) 

tenderar konsumenter att söka mer WOM för tjänster än för varor. Detta menar Sweeney et al. 

(2011) kan kopplas till tjänsters komplexitet, då de är immateriella och svåra att utvärdera på 

förhand. Genom att basera ett köp på information erhållen från WOM minskar konsumenten 

risken av att varan eller tjänsten inte lever upp till dennes förväntningar (Sweeney et al. 

2011).  

På senare år har WOM ändrats från att uteslutande bestå av oral kommunikation, ansikte mot 

ansikte, till att idag även innefatta elektronisk kommunikationen över Internet (Stokes & 

Lomax, 2002) 

 

 

2.3.1 Oral Word of Mouth 
 

I Arndt´s studie (refererad i Stokes & Lomax, 2002) definieras oWOM som oral icke 

företagsbunden kommunikation mellan konsumenter gällande ett varumärke, en vara, en 

tjänst eller en organisation.  

 

 

2.3.2 Elektronisk Word of Mouth 
 

eWOM definieras som informell kommunikation angående ett varumärke, en vara, en tjänst 

eller en organisation som sker mellan konsumenter via Internet (Wu & Wang, 2011). Denna 

typ av informationsutbyte kan enligt Huang et al. (2009) ske mellan en sändare och en 

mottagare, en sändare och flera mottagare eller flera sändare och flera mottagare via bloggar, 

diskussionsforum, chatt-rum samt e-mail.  

 

 

2.4 Risk 

 

Fang et al. (2011)  skriver att desto svårare konsumenten upplever utvärderingen före ett köp 

desto starkare är motivationen att införskaffa WOM. Studier visar att WOM är av större vikt 

för konsumenter vid köp under hög risk och under köp där det krävs högt engagemang 

(Sweeney, Soutar & Mazzarol, 2007). Vid hög social eller psykologisk risk söker 

konsumenter ofta information från sändare som anses trovärdiga (Herr, Kardes & Kim 1991). 

Vidare hävdar Kotler et al. (2008) att alla köp förenade med hög risk resulterar i kognitiv 

dissonans. Ng, David & Dagger (2011) definierar kognitiv dissonans som den inre konflikt 

om att ha gjort ett dåligt köp, som uppstår hos en konsument efter ett köp. Konsumenten kan 

vara nöjd med varan eller tjänsten men ändå missnöjd över de fördelar hon eller han går miste 

om hos en konkurrerande vara eller tjänst (Kotler et al., 2008). För att minska den kognitiva 

dissonans som uppstår är det vanligt att konsumenter pratar med andra konsumenter om sitt 

köp för att på så vis övertalar sig själva om att det var ett bra köp (Ng, David & Dagger, 

2011). Enligt Fang et al. (2011) har studier även bekräftat att WOM inte enbart ligger till 

grund för påverkan av köp under hög risk utan att det också har en mycket kraftfull påverkan 

av konsumenters köpbeslut vid köp förenade med låg risk. Sweeney et al. (2007) menar att 

konsumenter är mer benägna att agera efter WOM under enkla köp situationer.  
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2.5 Trovärdighet 

 

Johnson och Kaye (2004) skriver att eWOM budskap som publiceras på exempelvis bloggar 

ofta har större inflytande på en konsument än kommersiella budskap bestående av 

erbjudanden om produkter från företag. Detta har sin grund i att en konsument upplever icke-

kommersiella budskap som mer trovärdiga och äkta jämfört med den stora mängd 

kommersiella budskap som hon eller han utsätts för varje dag (Fang et al. 2011; Johnson & 

Kaye, 2004). Något även Herr et al. (1991) styrker då de menar att ett budskap som levereras 

via oWOM har stort inflytande i en konsuments utvärdering av en vara eller tjänst före ett 

köp. Forskning visar även att en källas trovärdighet i kombination med informationens 

relevans, aktualitet, noggrannhet, fullständighet samt källans expertis kan kopplas till 65 

procent av den WOM som konsumenter anser användbar (Cheung, Lee & Rabjohn, 2008).  

 

En källas trovärdighet kan delas in i tre delar: sändarens pålitlighet, sändarens expertis och 

sändarens presentationsteknik (Wu & Wang, 2011). 

 
 

2.5.1 Sändarens pålitlighet 
 

Wu & Wang (2011) menar att hur mottagaren upplever och behandlar WOM påverkas av vem 

sändaren är och till vilken grad mottagaren upplever sändaren som trovärdig. Även Sweeney 

et al. (2007) styrker denna teori då de menar att ett WOM budskaps trovärdighet påverkas av 

vem sändaren är och dennes förhållande till mottagaren. Författarna menar att i de fall 

sändaren är en familjemedlem eller vän ökar trovärdigheten för det budskap sändaren 

förmedlar. Dock kan även åsikter från utomstående personer vara avgörande för hur en 

mottagare agerar i ett visst ärende (Sweeney et al. 2007). I takt med att Internet utvecklats och 

tillgången på utomstående personers åsikter ökat menar Duan et al. (2008) att eWOM källors 

anonymitet, då foruminlägg och liknande undertecknats utan signatur, bidragit till en lägre 

trovärdighet i eWOM jämfört med oWOM.  

WOM anses mer pålitlig i de fall då samma information kommer från flera olika källor 

(Sweeney et al., 2007). Wang (2011) menar även att hur konsekventa de olika WOM 

budskapen är påverkar dess trovärdighet. Författaren skriver vidare att konsumenter utsätts för 

en mängd olika åsikter om samma varor eller tjänster vilket medför inkonsekvent WOM. 

Detta bidrar i sin tur till att det blir svårare för konsumenter att veta vem de ska lita på. 

Wang’s (2011) empiriska undersökningar visar att det sista budskapet konsumenter utsätts för 

ligger till grund för dennes slutgiltiga åsikt och handlande. Wang (2011) menar att då en 

konsument utsätts för positiv WOM först och sedan negativ WOM agerar hon eller han efter 

de negativa WOM budskapen och tvärtom.  

 

 

2.5.2 Sändarens expertis 
 

Den andra delen av en källas trovärdighet består av sändarens expertis, det vill säga hur 

kunnig sändaren är inom det givna området (Wu & Wang, 2011). Sweeney et al. (2007) 

menar att ett WOM budskaps trovärdighet påverkas av om sändaren anses kunnig inom 

området.  
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2.5.3 Sändarens presentationsteknik 
 

Enligt Wu och Wang (2011) består den sista delen av en källas trovärdighet av sändarens 

kvalitéer att attrahera mottagaren av budskapet vilket även Sweeney et al. (2007) styrker då 

de framhäver att trovärdigheten av budskapet inte enbart beror av sändaren utan att det även 

beror av hur det levereras. Författarna förklarar att mottagaren påverkas mer av ett budskap 

om det levereras kraftfullt, starkt eller med mycket energi. Sweeney et al. (2007) framhäver 

även att en mottagare lättare minns ett budskap som levererats med hjälp av ett livligt 

kroppsspråk eller om det presenteras som en berättelse. 

 

 

2.6 Modell – WOMs två påverkande variabler 

 

Denna avslutande del har till syfte att summera den sista delen av den teoretiska 

referensramen för att öka förståelsen. Genom denna framarbetade modell, presenterad nedan, 

syftar vi till att tydliggöra teoretikernas synpunkter på vad som kan ligga till grund för hur en 

konsument upplever ett WOM budskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den stora cirkeln i mitten av modellen WOMs två påverkande variabler, figur 3, symboliserar 

WOM. Då WOM enligt den teoretiska referensramen kan te sig oralt, oWOM, eller 

elektroniskt, eWOM, innefattas cirkeln av dessa båda former. De två mindre cirklarna ovan är 

de två påverkande variablerna, risk och trovärdighet, som enligt den teoretiska referensramen 

ligger till grund för hur en konsument upplever ett WOM budskap.  

 

Den vänstra cirkeln, risk, tar sin grund i den teori Sweeney et al. (2007), Herr et al. (1991), 

Ng et al. (2011) och Fang et al. (2011) presenterar då de menar att den risk ett köp är förenat 

med påverkar hur konsumenten upplever budskapet. Författarna menar att denna risk kan te 

sig två olika former, hög eller låg, varpå detta inryms i denna del av modellen.  

 

Den högra cirkeln, trovärdighet, grundar sig på den teori Johnson och Kaye (2004), Fang et 

al. (2011), Herr et al. (1991), Cheung et al. (2008) och Wu och Wang (2011) presenterar då de 

menar att hur en konsument upplever ett WOM budskap påverkas av den trovärdighet 

konsumenten anser WOM budskapet ha. Enligt Wu och Wang (2011) kan en källas 

trovärdighet delas in i tre olika delar: sändarens pålitlighet, sändarens expertis och sändarens 

presentationsteknik. Därför inryms även dessa i denna del av modellen. 

WOM 
oWOM / eWOM 

TROVÄRDIGHET 
Pålitlighet/ Expertis/ 

Presentationsteknik 

RISK 
Hög/Låg 

  Figur 3 - WOMs två påverkande variabler 
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3. Metod 
I denna del redogör vi för hur vi gått tillväga då undersökningen genomförts. Vi presentar 

även vilka metodval vi gjort för att få fram det resultat som sedan analyserats för att besvara 

problemformuleringen.  

 

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

Vi valde att studera ämnet WOM då vi anser att denna typ av kommunikation fått allt större 

vikt bland dagens konsumenter. Vi började med att studera vetenskapliga artiklar och skriven 

litteratur för att på så vis erhålla kunskap inom ämnet. Den teoretiska referensramen byggdes 

därefter på vetenskapliga artiklar med stöd av litteratur. Detta mynnade ut i två modeller med 

syfte att ligga till grund för att kunna besvara rapportens problemformulering. Vidare bröt vi 

ut olika kategorier ur den teoretiska referensramen som vi sedan byggde en internetbaserad 

enkätundersökning på. Eftersom vi önskade undersöka konsumenters uppfattning skickades 

enkäten ut till 1.000 konsumenter, inte företag. Efter att relevanta delar av resultatet, från 

undersökningen, sammanställts gjordes en djupgående analys av de 426 insamlade svaren 

som mynnade ut i ett antal slutsatser vilka presenteras i kapitlet med samma namn. Under 

arbetets gång har det även uppkommit ett antal tankar och idéer som skulle kunna vara 

intressanta som grund för vidare forskning, dessa presenteras i slutet av uppsatsen. 

 

 

3.2 Ämnesval 

 

Under vår akademiska utbildning har vi kommit i kontakt med teori kring begreppet WOM 

och hur företag kan påverka konsumenter till spridning av positiv WOM utan att det upplevs 

som marknadsföring. Denna typ av marknadsföring benämns WOMM. I takt med Internets 

utbredning upplever vi att möjligheten till diskussion, om företag och deras varor eller 

tjänster, konsumenter emellan fått en ny form och även ökat. Vi menar således att WOM idag 

kan ske både oralt och elektroniskt men anser att det finns förhållandevis lite forskning kring 

hur konsumenter ställer sig till och upplever de olika formerna, oWOM och eWOM. Vidare 

menar vi även att lite forskning har gjorts kring WOMs existens och om den eventuellt skiljer 

sig under olika steg i den köpbeslutsprocess en konsument går igenom i samband med ett köp. 

Denna rapport syftar därför till att skapa en ökad förståelse för samlingsbegreppet WOM 

genom att studera dess existens bland konsumenter och om denna existens skiljer sig i 

köpbeslutsprocessens olika steg. Detta leder vidare till essensen denna rapport ämnar 

undersöka, nämligen om det finns skillnader mellan oWOMs och eWOMs påverkan på en 

konsument och vad denna eventuella skillnad kan bero på. 

 

 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Vår rapport har en positivistisk inriktning med vissa hermeneutiska inslag. Positivismen 

kännetecknas av att vetenskapen byggs på så kallad ”hårda fakta” även kallat säker eller 

absolut kunskap (Thurén, 2007). Med positivismen menar Jacobsen (2002) att forskare skall 

kunna undersöka verkligheten på ett neutralt och objektivt sätt. Vi anser vår uppsats ha en 

positivistisk inriktning då vi byggt vår teoretiska referensram med hjälp av godkänd och 

publicerad teori, så kallade ”hårda fakta”. 
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Enligt Jacobsen (2002) kännetecknas hermeneutiken av att det inte finns någon objektiv social 

verklighet utan att vetenskapen istället skall ha en mer öppen syn för tolkning. Jacobsen 

(2002) menar vidare att hermeneutiken syftar till att verkligheten enbart kan kartläggas om 

den beaktar hur människor tolkar och skapar sig en bild av verkligheten. Vi anser därför att 

delar av vår rapport byggs på ett hermeneutiskt förhållningssätt då vi tolkar de empiriska 

resultaten och drar slutsatser med hjälp av våra tolkningar. Detta gör vi tillsammans med vår 

positivistiska, så kallade ”hårda fakta”, teoretiska referensramen. Vi anser att vår 

positivistiska inriktning med inslag av det hermeneutiska förhållningssättet ger en bra tyngd 

till våra argument och slutsatser samtidigt som det ger oss en större möjlighet att bidra med 

nya idéer till den befintliga forskningen. 

 

 

3.4 Angreppssätt 

 

Vår rapport har en deduktiv ansats vilket Jacobsen (2002) menar är då en forskare först 

studerar den teoretiska verkligheten för att hon eller han skall erhålla vissa förväntningar om 

ämnet. Därefter menar författaren att empiriska undersökningar genomförs för att studera hur 

den faktiska verkligheten ser ut. Det resultat som erhålls jämförs slutligen med den teoretiska 

verkligheten varpå slutsatser dras utefter denna analys. På ett systematiskt sätt har vi följt 

Jacobsens (2002) ovan nämnda deduktiva ansats då vi först bildade oss en uppfattning om den 

teoretiska verkligheten genom att studera vetenskapliga artiklar och böcker. Därefter 

genomförde vi en empirisk undersökning som sedan jämfördes med den teoretiska 

verkligheten. Detta ledde fram till ett antal slutsatser kring rapportens problemformulering. 

Jacobsen (2002) och Thurén (2007) menar vidare att en deduktiv ansats kan leda till att 

forskaren endast söker efter den information som hon eller han vill hitta, vilket kan leda till att 

relevant information förbises och avskrivs som oviktig för ämnet när den i själva verket kan 

vara avgörande för att forskaren skall kunna dra korrekta slutsatser. Genom att göra en 

empirisk undersökning menar vi att denna rapport ger oss en bred och innehållsrik grund som 

gör det möjligt att dra slutsatser ur flera olika perspektiv för att på så vis erhålla så mycket 

relevant information som möjligt och minska risken för att viktig information förbises. 

 

 

3.5 Undersökningsmetod 

 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ undersökning då vi önskade orsaksförklara vad som 

kan ligga till grund för eventuella skillnader i oWOMs och eWOMs påverkan på en 

konsument i samband med ett köp. Som nämnt, i kapitel 1.6 Avgränsningar, har vi valt att 

studera populationen konsumenter i Halmstad i åldern 18-65 år. Andersen (1998) menar att en 

kvantitativ undersökning har som huvudsakligt syfte att undersöka en hel population samt att 

orsaksförklara de fenomen som studien ämnar undersöka. En alternativ undersökningsmetod 

till vår kvantitativa hade varit den så kallade kvalitativa undersökningsmetoden, vilken enligt 

Andersen (1998) syftar till att skapa en djupare förståelse för problemet som forskningen 

ämnar undersöka. 

Jacobsen (2002) skriver vidare att kvantitativa undersökningar i stor utsträckning är deduktiva 

då de bygger på hur forskaren har kategoriserat information innan den samlas in. Christensen 

et al. (2010) menar även att en kvantitativ undersökning är lämpligast då forskaren redan vet 

en del om det som skall undersökas. Då vi arbetat utefter ett deduktivt angreppssätt där vi i 

den teoretiska referensramen kategoriserat informationen efter två framarbetade modeller 

anser vi att vårt val av att genomföra en kvantitativ undersökning rättfärdigas. Vidare anser vi 

att, med stöd av vår akademiska utbildning tillsammans med instuderad litteratur i ämnet, vi 
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har en hög förkunskap i ämnet vilket Jacobsen (2002) menar är en fördel då en kvantitativ 

undersökningsmetod används. Vi har i viss mån valt att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

metod då vi analyserat enkätresultaten kvalitativt istället för kvantitativt. Detta anser vi har 

stöd i Jacobsens (2002) teori då han menar en kombination av de båda metoderna kan vara 

idealet för att skapa en större förståelse. 

 

 

3.6 Undersökningsansats 

 

Vi har genomfört en tvärsnittsstudie, vilket Jacobsen (2002) nämner som den vanligaste typen 

av undersökningsansats. En tvärsnittsstudies syfte är att studera ett representativt urval av 

individer, grupper eller organisationer vid en viss tidpunkt (Christensen et al., 2010). Då vår 

problemformulering syftar att svara på hur någonting är vid ett specifikt tillfälle och inte 

ämnar studera hur något påverkas över tid anser vi vårt val av undersökningsansats som 

korrekt. Enligt Christensen et al. (2010) kännetecknas tvärsnittsstudier av att de innefattar ett 

stort antal respondenter vilket även vår undersökning gör då vi erhöll svar från 426 

respondenter. Författarna menar vidare att tvärsnittsstudier är bra då empirisk data skall 

samlas in på kort tid vilket lämpade sig bra då vi hade begränsat med tid för vår empiriska 

datainsamling. Enligt Christensen et al. (2010) är en nackdel med denna typ av studie dess 

oförmåga att studera något på djupe. Denna negativa aspekt har vi försökt undvika genom att 

utforma frågor och svarsalternativ så att vi då resultatet analyserats haft en massiv grund av 

empiriskt material att analysera utefter flera olika parametrar. Detta har bidragit till att vi har 

kunnat svara på vår problemformulering på bästa möjliga vis. 

 

 

3.7 Datainsamlingsmetod 

 

3.7.1 Primärdata 
 

Vi samlade in primärdata med hjälp av en surveyundersökning i form av en internetbaserad 

enkätundersökning. Primärdata nämns som data en forskare själv samlar in med olika 

insamlingstekniker (Andersen, 1998; Christensen et al., 2010; Jacobsen, 2002). Christensen et 

al. (2010) nämner en enkät, en intervju, en observation och ett experiment som några exempel 

på insamlingstekniker för primärdata. Enligt Jacobsen (2002) är nackdelar kopplade till 

insamlandet av primärdata att det kan vara tidskrävande och kostsamt. Vi anser vårt val av 

insamlingsteknik, internetbaserad enkät, bidragit till att minska dessa nackdelar då 

insamlingen av data gick relativt fort och var gratis. Christensen et al. (2010) menar vidare att 

en av de största fördelarna med primärdata är att materialet är framtaget specifikt för den 

givna forskning vilket gör den aktuell och träffande. Detta ansåg även vi då vi beslutade oss 

för att samla in primärdata. 

 

 

3.7.2 Sekundärdata 
 

Med utgångspunkt i vetenskapliga artiklar med stöd av böcker och statistiskt material från 

Statistiska Centralbyrån samlade vi in, för rapporten, relevant sekundärdata. Enligt 

Christensen et al. (2010) är sekundärdata sådan typ av data som någon tidigare samlat in. Den 

är därför ofta kopplad till någon annan typ av problemställning än forskarens (Jacobsen, 2002; 

Christensen et al., 2010). Vidare finns det även en risk för att den är inaktuell och har 
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förändrats sedan undersökningen genomfördes (Christensen et al., 2010). För att minska 

denna risk har vi sökt information från ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker från 

olika årtal vilka vi kritiskt jämfört med varandra för att på så vis säkerställa dess innehåll. 

Jacobsen (2002) menar att det viktigaste att tänka på vid användandet av sekundärdata är att 

vara kritisk till källan, det vill säga vara noga med att undersöka var informationen kommer 

ifrån. För att minska risken med otillförlitliga källor har vi även uteslutande använt oss av 

vetenskapliga artiklar som blivit publicerade i erkända journaler samt böcker med erkända 

författare.  

 

 

3.7.3 Surveyundersökning 
 

Vi valde att skapa en anonym internetbaserad enkätundersökning, surveyundersökning, då vi 

önskade svar från ett stort antal respondenter vilket Andersson (1994) och Christensen et al. 

(2010) nämner som två fördelar med att som forskare använda sig av en enkätundersökning. 

Författarna menar att respondenterna kan vara mer sanningsenliga då de är anonyma. 

Christensen et al. (2010) menar även att då forskaren kan vara anonym gentemot 

respondenterna minskas risken för att hon eller han påverkar deras svar. Detta var något vi tog 

i beaktning då vi höll oss anonyma gentemot respondenterna i samband med att 

undersökningen genomfördes. Vi har dock beaktat att valet av en internetenkät kan påverka 

svaren i den mening att de som svarade i större utsträckning även söker sin information på 

Internet i samband med ett köp. Vi försvarar dock detta val med att Internet i dagens samhälle 

är så utbrett i alla åldersklasser att det inte bör påverka det empiriska resultatet nämnvärt. 

För att erhålla svar från ett tillräckligt stort antal respondenter inom skälig tid krävdes två 

påminnelser vilket Denscombe (2000) nämner som en nackdel med enkätundersökningar då 

han menar att de kan vara tidsödande att erhålla svar från respondenterna. Då vi erhöll svar 

från 426 respondenter inom en tidsperiod av två månader menar vi att detta inte varit något 

som påverkat undersökningen nämnvärt.  

Christensen et al. (2010) nämner att enkätundersökningar kan ha begränsningar i 

undersökarens kontroll över intervjusituationen då det exempelvis inte finns någon möjlighet 

att ställa följdfrågor eller erhålla djupare svar av respondenten. Genom att utforma 

enkätundersökningens frågor efter den teoretiska referensramen som i sin tur utformats för att 

besvara rapportens problemformulering menar vi dock att behovet av följdfrågor minskats då 

varje fråga bidragit till att besvara problemformuleringen. Vi kan dock konstatera att 

enkätundersökningen bidragit till att vi inte kunnat erhålla några djupare svar från enskilda 

respondenter. Då syftet med rapporten var att dra generella slutsatser om konsumenter menar 

vi dock att vårt val av undersökning var korrekt. 

Andersson (1994) menar att det är viktigt att en enkätundersökning inte är för lång och 

krävande då det kan resultera i att ett mindre antal respondenter väljer att besvara den. Detta 

var något vi tog i beaktning då vi skapade vår enkät. Vi valde att använda oss av 11 frågor 

med så kallade slutna svarsalternativ. Andersson (1994) förklarar slutna svarsalternativ som 

givna alternativ vilket möjliggör snabba svar för konsumenten. Vidare menar Denscombe 

(2000) att slutna svarsalternativ leder till färre nyanser i svaren samt att respondenten kan bli 

frustrerade över att inte få svara vad hon eller han vill. Dock skriver författaren att denna typ 

av frågor är lämpligast vid kvantitativa undersökningar, vilket är det vi genomfört. Valet av 

enbart slutna frågor grundas även i att vi ansåg att öppna frågor, vilket är frågor där 

respondenten får svara fritt (Andersson, 1994), hade blivit allt för svåra att förstå för 

respondenterna. Detta hade i sin tur kunnat leda till en högre grad av tolkning av frågorna, 

vilket i så fall minskat det vetenskapliga värdet i svaren.  
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För att minska risken för att respondenterna inte skulle förstå enkäten inledde vi den med en 

kort förklarande text gällande undersökningen. Vi definierade även några få begrepp. Innan 

undersökningen genomfördes skickade vi ut enkäten till en testgrupp bestående av 4 stycken 

studenter på Marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad samt 2 personer utan 

koppling till något Marknadsföringsprogram för att på så vis testa kvalitén på frågorna samt 

dess tydlighet.  

 

 

3.8 Population och urval 

 

Vi valde att avgränsa vår undersökning till att studera konsumenter i Halmstad då det anses 

vara en större svensk stad och då vi sedan 3 år tillbaka i tiden bor och lever i staden, vilket 

underlättar datainsamlingen [6]. Eftersom vår rapport syftar till att dra generella slutsatser 

kring konsumenter i Halmstad har vi gjort ett urval av alla Halmstads invånare i åldern 18-65, 

då hela Halmstads befolkning skulle bli allt för omfattande och tidskrävande att studera. 

Anledningen till att vi valt att studera personer i åldern 18-65 grundar sig i att det är under 

denna ålder invånarna är myndiga och arbetsförpliktigade. Jacobsen (2002) skriver att ett 

urval måste göras i de fall då det inte är möjligt att fråga hela populationen. Det önskvärda 

med urvalet är att det i möjligaste mån skall vara en spegelbild av populationen, med det 

menas att om det finns 47 procent kvinnor i populationen skall urvalet också bestå av 47 

procent kvinnor. Vi valde att göra ett stratifierat urval vilket Jacobsen (2002) förklarar som ett 

urval då populationen först delas in i olika grupper, i det här fallet kvinnor och män, för att 

sedan slumpmässigt välja ut respondenter i undersökningen. I Halmstad bor det 57.343 

invånare, jämt fördelade, i åldersintervallet 18 - 65 varav 28.455 är kvinnor och 28.888 är 

män [7]. Jacobsen (2002) talar om hur stort ett urval bör vara och menar att ju större säkerhet 

undersökaren önskar desto större blir felmarginalen, även kallat variationsbredden. Vidare 

fortsätter författaren med att poängtera att ett urval aldrig kan säkerställas från slumpmässiga 

urvals fel. Som en tumregel nämner Jacobsen (2002) ett urval mellan 400 till 600 

respondenter som ett skäligt antal för att uppnå en rimlig precision samt för att kunna 

behandla informationen på ett rättvist sätt. Då vi skickade ut vår internetbaserade 

enkätundersökning tog vi utgångspunkt i Jacobsens (2002) teori kring bekvämlighetsurval. 

Kort sammanfattat bygger det på att undersökaren väljer de som han eller hon lättast får tag i. 

Vi gjorde detta genom att samla in våra vänner och bekantas samt deras vänner och bekantas 

e-post adresser i en databank, kravet var att de befann sig i åldersspannet 18 – 65 år och var 

invånare i Halmstad. Vi valde sedan slumpmässigt ut ett urval på 1000 personer, bestående av 

50 procent kvinnor och 50 procent män jämnt fördelade inom det givna åldersintervallet 

baserat på insamlad statistik från Statistiska Centralbyrån [7], vilka vi skickade ut 

undersökningen till. Totalt fick vi in svar från 426 respondenter varav 223 utgjordes av 

kvinnor och 203 av män. Detta gav oss en nära lik spegelbild av andelen kvinnor och män i 

hela populationen. För att erhålla en säkerhet på 95 procent med en felmarginal på 5 procent 

behövde vi svar från 382 respondenter. Då vi erhöll svar från 426 respondenter höll vi oss 

inom Jacobsens (2002) tumregel. Självklart har bekvämlighetsurvalet många nackdelar, men 

vi anser att genom att bygga bekvämlighetsurvalet utifrån teorin kring stratifierade urval 

baserat på statistik från Statistiska Centralbyrån ger det oss den bästa möjliga insikt i hur 

konsumenterna i Halmstad tycker och tänker. 
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3.9 Undersökningens tillförlitlighet 

 

3.9.1 Validitet 
 

För att säkerställa rapportens validitet byggdes våra frågor i den empiriska undersökningen, 

som tidigare nämnts, utefter vår teoretiska referensram vilken i sin tur utformats för att kunna 

besvara rapportens problemformulering. Genom denna metod kan vi säkerställa att vi mätt det 

vi ämnat mäta vilket Jacobsen (2002) benämner som intern validitet. Christensen et al. (2010) 

nämner extern validitet som den andra delen av validitetsbegreppet vilken syftar till hur väl 

undersökningen går att generalisera på andra eller större populationer. Jacobsen (2002) 

skriver att denna komponent ibland kallas överförbarhet det vill säga hur väl en undersökning 

kan föras över på ett annat sammanhang eller population. För att öka den externa validitet i 

vår undersökning har vi, som tidigare nämnts, arbetat för att erhålla svar från, vad Jacobsen 

(2002) menar vara, ett skäligt antal respondenter för att kunna behandla informationen 

rättvist. Då vi erhållit svar från 426 respondenter anser vi vår undersökning kunna föras över 

på populationer med liknande parametrar som den vi utgått från och därför inneha en hög 

extern validitet. 

 

 

3.9.2 Reliabilitet 
 

För att även säkerställa rapportens reliabilitet valde vi att påverka respondenternas svar i 

minsta möjliga mån genom att inte informera dem om undersökningens syfte utan endast ge 

den information som ansågs nödvändig för att de skulle kunna svara på enkäten. Thuréns 

(2007) förklarar begreppet reliabilitet som att mätningarna som utförts är korrekt genomförda 

så de kan anses pålitliga och tillförlitliga. Enligt Christensen et al. 2010 skall en mätning gå 

att göra om med samma mätmetod flera gånger och ge samma resultat för att den skall anses 

vara reliabel. Vi valde också att inte nämna våra namn eller att vi är studenter vid Högskolan i 

Halmstad vilket också bidrar till en högre reliabilitet då detta skulle kunna påverka 

respondenternas svar. Andersen (1998) skriver att för en undersökning skall anses vara 

reliabel skall så många otillförlitliga förhållanden som möjligt undanröjas.  

 

 

3.10 Källkritik 
 

Då vi endast behärskar engelska och svenska har vi inte kunnat läsa några vetenskapliga 

artiklar eller litteratur på andra språk, vilket kan ses som en begränsning för 

sekundärkällornas validitet. Vi har däremot läst vetenskapliga artiklar och litteratur som 

översatts till engelska och svenska från författare med olik härkomst över hela värden. Då vi 

baserat vår frågekonstruktion till den empiriska undersökningen efter Andersson (1994), 

Christensen et al. (2010) och Denscombe (2000) teorier kring hur surveyundersökningar skall 

konstrueras anser vi att frågorna är väl anpassade för att säkerställa validitet i informationen 

från primärkällorna. För att även säkerställa validiteten hos de sekundära källorna, som till 

största del består av vetenskapliga artiklar, har artiklar som publicerats i erkända journaler och 

tidskrifter använts. Dessa har inhämtats med hjälp av sökfunktionen “Summon”, som söker 

artiklar och böcker i ett stort antal databaser, som finns att tillgå via bibliotekshemsidan vid 

Högskolan i Halmstad. Emerald, vilket är en databas innehållande främst tidskrifter kopplade 

till företagsekonomi och marknadsföring, är den databas där flest artiklar har hämtats ifrån. 

Viss teori har även hämtats från böcker, där författarnas trovärdighet noggrant granskats då vi 

i största möjliga mån gått tillbaka till ursprungskällan. 
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4. Empiri 
Vi kommer i detta kapitel presentera resultatet från vår kvantitativa undersökning. Resultatet 

har kategoriserats efter fyra kategorier och presenteras utefter rubrikerna WOMs existens, 

WOMs existens i köpbeslutsprocessen, risk samt trovärdighet. 

 

 

4.1 WOMs existens 
 

 

 
Då respondenterna ombads att ta ställning till i vilken utsträckning de yttrar sina åsikter om 

ett köp, efter köp, till andra personer svarade 10 procent av respondenterna att de aldrig 

sprider vidare någon information. Diagrammet i figur 4 visar att 36 procent påstod att de 

mycket sällan (17 procent) eller sällan (19 procent) sprider vidare information. Av 

respondenterna svarade 26 procent att de ibland sprider vidare information och 22 procent 

respektive 6 procent menade att de ofta eller mycket ofta gör detta. 
 

 

Respondenterna ombads även svara på hur starkt de påverkas av andra personers åsikter i 

samband med ett köp. De uppmanades svara på hur de påverkas online respektive offline 

genom att välja något av svarsalternativen inte alls, mycket svagt, svagt, starkt eller mycket 

starkt.  
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Online menade 32 procent av respondenterna att de påverkas starkt (30 procent) eller mycket 

starkt (2 procent) av andra personers åsikter. 5 procent svarade däremot att de inte alls 

påverkas av andra personers åsikter online. Resterande 63 procent menade att de påverkas 

mycket svagt (20 procent) eller svagt (43 procent).  

Offline ansåg 49 procent av respondenterna att de påverkas starkt (41 procent) eller mycket 

starkt (8 procent) av andra personers åsikter. En lika stor procentsats menade att de påverkas 

mycket svagt (38 procent) eller svagt (11 procent) och resterande 2 procent ansåg att de inte 

alls påverkas av andra personers åsikter offline. 

 

 

4.2 WOMs existens i köpbeslutsprocessen 

 

Respondenterna fick i undersökningen svara på om och i så fall i vilken utsträckning de 

utbyter information med andra personer gällande ett köp. De ombads svara på om och i så fall 

hur detta skiljer sig då de uppmärksammar ett problem eller behov, söker information om 

varan eller tjänsten, då de genomför köpet och då de utvärderar köpet. Respondenterna 

ombads välja något av svarsalternativen mycket sällan, sällan, ibland, ofta eller mycket ofta. 

 

 

 
Då ett behov uppmärksammas svarade 72 procent av respondenterna att de ibland (26 

procent), ofta (27 procent) eller mycket ofta (19 procent) utbyter information med andra 

personer. 4 procent av de svarande menade att de aldrig utbyter någon information i detta 

skede och 6 procent respektive 18 procent svarade att de mycket sällan eller sällan gör detta. 
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Då respondenterna ombads svara på i vilken utsträckning information utbytes med andra 

personer i nästa steg av köpbeslutsprocessen, informationssökandet, svarade 7 procent att de 

aldrig utbyter information i detta skede. Av de resterande 93 procenten svarade 6 procent 

respektive 16 procent att de mycket sällan eller sällan utbyter information och 28 procent 

svarade att de gör det ibland då de söker information om en vara eller tjänst. 26 procent 

respektive 17 procent svarade att ofta eller mycket ofta utbyter information. 

 

 

 
Då ett köp genomförs, det vill säga det fjärde steget i köpbeslutsprocessen, svarade 54 procent 

av respondenterna att de ibland (31 procent), ofta (18 procent) eller mycket ofta (5 procent) 

utbyter information med andra personer. 10 procent av de svarande menade att de aldrig 

utbyter någon information då köpet skall genomföras och av de resterande 36 procenten 

menade 13 procent av respondenterna att de mycket sällan utbyter information i detta skede 

och 23 procent att de sällan gör det. 
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I det sista steget av köpbeslutsprocessen det vill säga i det skede då konsumenten utvärderar 

det genomförda köpet menade 24 procent av respondenterna att de ofta (20 procent) eller 

mycket ofta (4 procent) utbyter information med andra personer. Av de svarande menade 8 

procent att de aldrig nyttjar WOM i detta skede och 14 procent respektive 21 procent att de 

mycket sällan eller sällan utbyter information. De resterande 33 procenten menar att de ibland 

utbyter information då de utvärderar ett köp.  

 

 

4.3 Risk 

 

Respondenterna ombads svara på vilken typ av kommunikation de föredrar vid utbyte av 

information i samband med köp förenat med hög respektive låg risk. De uppmanades svara på 

frågan ur tre olika situationer; då de söker information, genomför köpet samt då de utvärderar 

köpet. De alternativ respondenterna ombads välja mellan var ansikte mot ansikte, online och 

utbyter ej. 

 

 

 
Då respondenterna söker information vid köp förenade med hög risk svarade 49 procent att de 

helst utbyter informationen ansikte mot ansikte, en lika stor andel menade att de hellre utbyter 

informationen online. Resterande 2 procent svarade att de inte utbyter information alls i 
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  Figur 10 - Diagram 
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samband med köp förenade med hög risk. Vid köp förenade med låg risk svarade 64 procent 

att de helst utbyter informationen online medan 22 procent menade att de föredrar 

informationsutbytet ansikte mot ansikte. 14 procent av respondenterna vidhöll att de inte 

utbyter information vid köp förenade med låg risk. 

 

 

 
Vidare ombads respondenterna svara på samma fråga men istället utgå från 

informationsutbytet som sker då köpet genomförs. Vid köp förenade med hög risk svarade 77 

procent att de föredrar informationsutbytet ansikte mot ansikte. 14 procent menade däremot 

att de hellre utbyter informationen online och 9 procent svarade att inte utbyter någon 

information under köp förenade med hög risk. Vid köp förenade med låg risk svarade 39 

procent av respondenterna att de föredrar informationsutbyte ansikte mot ansikte. 36 procent 

av de svarande menade att de helst utbyter information online i detta skede och 25 procent 

svarade att de inte utbyter någon information alls vid köp förenade med låg risk.  

 

 

 
Då ett köp genomförts och skall utvärderas menade 56 procent av respondenterna att de helst 

utbyter informationen ansikte mot ansikte vid köp förenade med hög risk. 27 procent svarade 

att de föredrar informationsutbyte online och 17 procent av respondenterna svarade att de inte 

utbyter någon information då de utvärderar ett köp förenat med hög risk. Vid låg risk svarade 

36 procent av respondenterna att de inte utbyter någon information. 23 procent svarade att de 

föredrar informationsutbyte online och 41 procent att de helst utbyter informationen ansikte 

mot ansikte. 
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Respondenterna ombads även ta ställning till i vilken grad de anser att de påverkas av andra 

personers åsikter som yttras online respektive offline samt vid köp förenade med hög 

respektive låg risk. 

 

 

 
Vid köp förenade med hög risk menade 49 procent av respondenterna att de inte alls (2 

procent), väldigt lite (10 procent) eller lite (37 procent) påverkas av andras åsikter online. De 

resterande 51 procenten av respondenterna menade däremot att de påverkas mycket (41 

procent) eller väldigt mycket (10 procent) av andras åsikter.  

Offline menade 63 procent av respondenterna att de påverkas mycket (46 procent) eller 

väldigt mycket (17 procent) av andras åsikter. Resterande 37 procent menade att de inte alls 

(1 procent), väldigt lite (6 procent) eller lite (30 procent) påverkas av andras åsikter. 

 

 

 
Då respondenterna fick svara på samma fråga men istället utgå från köp förenade med låg risk 

går det att utläsa ur diagrammet i figur 14 att 86 procent av respondenterna anser att de 

påverkas lite (51 procent), väldigt lite (29 procent) eller inte alls (6 procent) vid köp online. 
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  Figur 14 - Diagram 
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14 procent menade att det påverkas mycket (12 procent) eller väldigt mycket (2 procent). 

Gällande samma typ av köp offline menade 82 procent av respondenterna att de påverkas lite 

(56 procent), väldigt lite (22 procent) eller inte alls (4 procent). Av de resterande 

respondenterna svarade 18 procent att det påverkas mycket (17 procent) eller väldigt mycket 

(1 procent) av andra personers åsikter. 

 

 

4.4 Trovärdighet 

 

 

 
Respondenterna ombads ta ställning till, med hjälp av en fem gradig skala, hur väl de höll 

med om att information erhållen av andra konsumenter offline har högre trovärdighet än 

samma typ av information erhållen online. Alternativ 1 stod för att respondenten inte alls 

instämde med påståendet och alternativ 5 att hon eller han helt instämde med påståendet. 

Diagrammet i figur 15 visar att 49 procent av respondenterna, varav 34 procent svarade med 

alternativ 4 och 15 procent med alternativ 5, ansåg att information erhållen av andra 

konsumenter online har en lägre trovärdighet än samma typ av information erhållen offline. 

Vidare svarade 11 procent av respondenterna att det inte alls instämmer med påståendet och 

13 procent med alternativ 2. 27 procent av respondenterna valde att svara det neutrala 

svarsalternativet 3. 
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Respondenterna ombads även att, utefter samma skala som användes ovan, ta ställning till om 

hur vida de ansåg att hur information presenteras är viktigare online än offline. 53 procent av 

respondenterna instämde med detta påstående då de valde att svara med svarsalternativ 4 (39 

procent) eller 5 (14 procent). 28 procent valde att svara det neutrala svaret 3 och 19 procent av 

respondenterna svarade med svarsalternativ 1 (9 procent) eller 2 (10 procent). 

 

 

 
Då respondenterna ombads svara på hur ofta de reflekterar över vem källan till informationen 

är, då den söks online, svarade 27 procent att de aldrig (7 procent), mycket sällan (4 procent) 

eller sällan (16 procent) reflekterar över detta. Diagrammet, figur 17, visar att 27 procent av 

respondenterna menade att de ibland reflekterar över vem källan är. Resterande 46 procent 

menade att de ofta (28 procent) eller mycket ofta (18 procent) reflekterar över vem källan är 

då informationen söks online. De svarande ombads även ta ställning till om detta skiljer sig då 

information söks offline istället för online. Av respondenterna svarade 20 procent att de aldrig 

(6 procent), mycket sällan (4 procent) eller sällan (10 procent) reflekterar över vem källan är, 

25 procent av de svarande påstod att de ibland reflekterar över detta. Resterande 55 procent 
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svarade att de ofta (38 procent) eller mycket ofta (17 procent) reflekterar över vem källan är 

då de söker information offline. 

 

 
Slutligen fick respondenterna svara på en fråga gällande hur ofta de reflekterar över källan till 

informationens expertis då information utbytes online respektive offline. Vid 

informationsutbyte online svarade 51 procent av respondenterna att expertisen hos källan är 

något som de ofta (37 procent) eller mycket ofta (14 procent) reflekterar över. 29 procent 

menade att de ibland reflekterar över källans expertis och resterande 20 procent menade att de 

sällan (10 procent), mycket sällan (5 procent) eller aldrig (5 procent) gör det. Vid 

informationsutbyte offline svarade däremot 60 procent att det reflekterar mycket ofta (17 

procent) eller ofta (43 procent) över källans expertis. Av de svarande menade 19 procent att 

det sällan (13 procent), mycket sällan (4 procent) eller aldrig (2 procent) reflekterar över 

källans expertis. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys där empirin kopplas till den teoretiska referensramen för 

att på så vis kunna leda fram till slutsatserna som presenteras i nästa kapitel. Även i detta 

kapitel presenteras materialet utefter rubrikerna WOMs existens, WOMs existens i 

köpbeslutsprocessen, risk samt trovärdighet för att på så vis underlätta läsningen. 

 

 

5.1 WOMs existens 

 

Magnini (2011) benämner i den teoretiska referensramen WOM som ett av de mest kraftfulla 

kommunikationssätten idag dock menar Evans et al. (2009) att det är viktigt att tänka på att en 

konsument inte automatiskt är en spridare av WOM då alla konsumenter inte är intresserade 

av att sprida sitt budskap. Ur resultatet av undersökningen går det att utläsa att 90 procent av 

respondenterna menar att de på något sätt sprider vidare information till andra. Dock visar 

även resultatet att alla konsumenter inte är lika benägna att sprida information i lika hög grad 

då 46 procent av respondenterna svarade att de sällan, mycket sällan eller aldrig sprider vidare 

information om sina köp.  

I den teoretiska referensramen talar Sweeney et al. (2011) om WOM som ett medel för en 

konsument att basera sitt köp på och således minska risken av att varan eller tjänsten inte 

lever upp till konsumentens förväntningar. Stokes och Lomax (2002) menar att WOM på 

senare år ändrats från att uteslutande bestå av oral kommunikation ansikte mot ansikte, 

benämns i den teoretiska referensramen som oWOM, till att idag även innefatta elektronisk 

kommunikationen över Internet, benämns i den teoretiska referensramen eWOM. Ur 

undersökningens resultat kan det utläsas att 95 procent av respondenterna menade att de på 

något sätt påverkas av andra personers åsikter online i samband med ett köp dock svarade 63 

procent att det påverkas svagt eller mycket svagt. Offline menade 98 procent av 

respondenterna att det på något sätt påverkas. Av dessa svarade hälften att de påverkas 

mycket starkt eller starkt och den andra hälften mycket svagt eller svagt. Resultatet från 

undersökningen styrker alltså Stokes och Lomaxs (2002) teori om att WOM idag även 

innefattar kommunikation över internet. 

 

 

5.2 WOMs existens i köpbeslutsprocessen 

 

I den teoretiska referensramen presenteras den köpbeslutsprocess Kotler et al. (2008) menar 

att en konsument går igenom i samband med att ett köp genomförs. Författarna presenterar 

fem olika steg men menar att vissa av dessa steg under mer rutinmässiga köp ibland kan 

slopas. 

Det första steget en konsument genomgår i sin köpbeslutsprocess är problemupptäckten vilket 

betyder att konsumenten uppmärksammar ett problem eller ett behov och sedan känner av 

skillnaden mellan sitt faktiska och sitt önskade tillstånd (Kotler et al., 2008). Vidare hävdar 

författarna att hur behovet skall tillfredsställas kan påverkas av intern eller extern stimuli. 

Intern stimuli definieras som stimuli konsumenten har från egna liknande tidigare 

tillfredställelser. Extern stimuli är däremot påverkan från personer och företag i konsumentens 

omgivning om hur behovet skall tillfredsställas, denna kommunikation mellan personer 

benämner Evans et al. (2009) som WOM. Resultatet från undersökningen visar att 4 procent 

av respondenterna svarade att de aldrig nyttjar WOM i detta skede, återstående 96 procent av 

de svarande menade att de på påverkas av WOM då de svarade att de i någon grad utbyter 

information i samband med att de uppmärksammar ett problem eller ett behov.  
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Nästa steg i köpbeslutsprocessen benämner Kotler et al. (2008) som informationssökande och 

detta menar författarna innebär att konsumenten får skärpt uppmärksamhet kring relaterad 

information eller börjar själv aktivt söka information från kommersiella källor och person 

källor kring det uppmärksammade behovet. Generellt sett menar Kotler et al. (2008) att den 

mesta informationen kommer från kommersiella källor men att den mest effektiva 

informationen kommer från familj, vänner och bekanta. Denna typ av information benämner 

Evans et al (2009) som WOM. Resultatet från undersökningen visar att 93 procent av 

respondenterna i någon utsträckning utbyter information i det informationssökande steget av 

köpbeslutsprocessen vilket styrker ovan nämnd teori.  

Då konsumenten befinner sig i det steg i köpbeslutsprocessen som benämns köpbeslut talar 

Kotler et al. (2008) om att köpbeslutet bland annat kan vara beroende av familjemedlemmars 

attityder kring köpet. Kommunikation med familjemedlemmar benämner, som tidigare 

nämnts, Evans et al. (2009) som WOM.  10 procent av respondenterna i den genomförda 

undersökningen svarade att de aldrig utbyter information i detta skede av ett köp, återstående 

90 procent menade dock att de i någon grad utnyttjar WOM i detta steg. 

Det sista steget i en konsuments köpbeslutsprocess är enligt Kotler et al. (2008) utvärderingen 

av köpet. I detta steg menar Kotler et al. (2008) att konsumenten bland annat kan reagera 

genom att prata positivt om köpet till andra konsumenter det vill säga sprida positiv WOM 

eller genom att sprida negativ WOM om kunden är missnöjd. Ur resultatet från 

undersökningen går det att utläsa att 92 procent av respondenterna i någon utsträckning 

sprider någon typ av WOM i detta steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från den genomförda undersökningen visar att modellen WOMs existens i 

köpbeslutsprocessen, figur 2, som även återfinns i den teoretiska referensramen stämmer väl 

med respondenternas svar. Ovan presenterade analys visar att respondenterna i undersökning 

använder WOM i 4 av de 5 stegen i köpbeslutsprocessen. Av de svarande menar 96 procent 

att de i någon grad utnyttjar WOM under problemupptäckten, 93 procent menade att de gör 

det under informationssökandet, 90 procent svarade att de gör det vid köpbeslutet och 92 

procent menade att de utnyttjar WOM då de utvärderar ett köp. 

 

 

5.3 Risk 

 

Duan et al. (2008) framhäver budskaps minskade trovärdighet som en effekt av den ökade 

anonymiteten Internet bidragit till. Vidare hävdar Herr et al. (1991) att konsumenter vid hög  

WOM 

  Figur 2 - WOMs existens i köpbeslutsprocessen 



31 

 

risk tenderar att söka information hos källor som anses vara trovärdiga vilket enligt Duans et 

al (2008) teori om minskad trovärdighet hos online budskap skulle syfta till budskap som 

yttras ansikte mot ansikte, oWOM. Resultatet från undersökningen bekräftar delvis dessa 

teorier då respondenterna föredrar kommunikation som sker ansikte mot ansikte, oWOM, då 

information utbyts vid köpbeslutet samt då köpet utvärderas både vid hög och låg risk. Dock 

motsägs teorierna till viss del då respondenterna söker information om en vara eller en tjänst 

då 64 procent av respondenterna svarade att de föredrar online kommunikation, eWOM, då 

information söks vid köp förenade med låg risk. 22 procent menade att de föredrog 

kommunikation ansikte mot ansikte, oWOM, och resterande svarade att de ej utbyter 

information. Även då information söks vid köp förenade med hög risk motsägs till viss del 

Duans et al. (2008) och Herrs et al. (1991) teorier då ingen skillnad i oWOM och eWOM går 

att utläsa då 49 procent av respondenterna svarade att de föredrog online kommunikation, 

eWOM, som kommunikationsmedel och 49 procent menade att ansikte mot ansikte, oWOM, 

var det kommunikationsmedel som de helst använde.   

Sweeney et al. (2007) menar att flertalet studier visar att WOM är av större vikt vid köp 

förenade med hög risk än vid köp förenade med låg risk. Resultatet från undersökningen 

styrker denna teori då det ur resultatet från undersökning går att utläsa att en större andel 

respondenter anser att det påverkas mycket eller väldigt mycket av WOM vid köp förenade 

med hög risk än vid köp förenade med låg risk. Resultatet visar även på skillnader i hur 

mycket respondenterna anser sig påverkas av andra personers åsikter online, eWOM, 

respektive offline, oWOM. 63 procent av de svarande menar att de påverkas mycket eller 

väldigt mycket av andra personers åsikter offline medan samma siffra online var 51 procent. 

Vidare menar Sweeney et al. (2007) och Fang et al. (2011) att WOM även vid låg risk är en 

viktig påverkande faktor då de påstår att konsumenter är mer benägna att agera efter WOM 

vid enkla köp situationer. Detta är något undersökningen motsäger då det endast var 14 

procent respektive 18 procent som svarade att de påverkades mycket eller väldigt mycket av 

information som yttras online, eWOM, respektive offline, oWOM, vid köp förenade med låg 

risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet från undersökningen styrker delen av modellen WOMs två påverkande variabler 

kopplad till risk, se figur 19, då ovan presenterade analys visar att mängden risk ett köp är 

förenat med påverkar vilken typ av WOM, oWOM eller eWOM, som respondenterna föredrar 

att använda sig av då information söks i samband med ett köp. Empirin visar även att 

mängden risk påverkar till vilken grad de svarande anser sig påverkas av WOM i allmänhet 
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  Figur 19 - WOMs två påverkande variabler (Risk) 
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men även vilken typ av WOM, oWOM eller eWOM, som respondenterna anser sig påverkas 

mest av. Dock motsäger sig respondenternas svar till viss del teorierna kopplade till den allt 

lägre trovärdigheten hos budskap som den ökande anonymiteten på internet påstås bidragit till 

(Duan et al., 2008) samt teorin om WOMs vikt vid köp förenade med låg risk (Sweeney et al., 

2007; Fang et al., 2011). 

 

 

5.4 Trovärdighet 

 

Som tidigare nämnts menar Duan et al. (2008) att trovärdigheten i Internetbudskap minskat i 

takt med att mängden anonyma foruminlägg och liknande ökat. Författarna menar vidare att 

eWOM har lägre trovärdighet än oWOM. Resultatet från undersökningen styrker denna teori 

då det visar att respondenterna anser att trovärdigheten hos ett budskap skiljer sig beroende på 

om det framförs oralt eller elektroniskt. 49 procent av respondenterna svarade att de ansåg 

orala budskap, oWOM, som mest trovärdiga medan 24 procent av respondenterna svarade 

motsatsen, nämligen att de ansåg elektroniska budskap, eWOM, mer trovärdiga. Resterande 

svarade neutralt.  

En annan del som nämns i den teoretiska referensramen i samband med hur hög trovärdighet 

ett budskap anses ha är hur det presenteras och hur väl mottagaren attraheras av budskapet 

(Wu & Wang, 2011). Även Sweeney et al. (2007) poängterar vikten av hur budskapet 

framförs som en betydelsefull faktor kopplad till i vilken grad ett budskap anses trovärdigt 

eller inte. Resultatet från undersökningen visar att alla respondenter anser det vara viktigt hur 

ett budskap presenteras då ingen respondent valde att lämna frågan obesvarade.  

Resultatet från undersökningen visar även att respondenterna anser att hur ett budskap 

presenteras är viktigare online, eWOM, än offline, oWOM, då 53 procent av respondenterna 

svarade detta, 19 procent svarade det motsatta och resterande 28 procent svarade neutralt på 

frågan. 

Hur mottagaren upplever och behandlar WOM påverkas enligt Wu och Wang (2011) av vem 

sändaren är och till vilken grad mottagaren upplever sändaren som trovärdig. Denna teori 

intygas av Sweeney et al. (2007) då de menar att ett WOM budskaps trovärdighet påverkas av 

vem sändaren är och dennes förhållande till mottagaren. I undersökningen svarade 93 procent 

av respondenterna att de i någon utsträckning reflekterar över vem sändaren är online. Dock 

kan inga tydliga skillnader utläsas mellan online och offline då 94 procent av respondenterna 

svarade att de i någon utsträckning reflekterar över detta offline. Vidare menar Sweeney et al. 

(2007) att åsikter från utomstående personer kan vara avgörande för hur en mottagare agerar i 

ett visst fall. Tillgången till utomstående personers åsikter har ökat i takt med att Internet 

utvecklats vilket bidragit till att minska trovärdigheten hos budskapen (Duan et al., 2008). 46 

procent av respondenterna menar att det ofta eller mycket ofta reflekterar över vem källan till 

informationen är då information söks online. Offline menade däremot 55 procent av 

respondenterna att de ofta eller mycket ofta reflekterar över samma sak. 

Ur den teoretiska referensramen går det att utläsa att en sändares trovärdighet påverkas av 

dennes kunnighet inom det givna området, även kallat expertis (Wu och Wang, 2011). Även 

Sweeney et al. (2007) menar att sändarens expertis påverkar WOM budskapets trovärdighet. 

Resultatet från undersökningen ger medhåll till dessa teorier då en stor andel av 

respondenterna menade att det till någon grad reflekterar över sändarens expertis. Endast 5 

procent av respondenterna svarade att de aldrig reflekterar över sändarens expertis vilket 

betyder att 95 procent av respondenterna menade att de i någon mån reflekterar över detta vid 

informationsutbyte online, samma siffra vid informationsutbyte offline var 98 procent. 

Resultatet visar även på vissa skillnader i att vikten av expertisen hos sändaren skiljer sig vid 
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informationssökande online och offline då 51 procent svarar att de ofta eller mycket 

reflekterar över detta online, samma siffra vid offline kommunikation var 60 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det empiriska resultatet visar att en majoritet av respondenterna i någon utsträckning anser att 

alla de tre delarna av begreppet trovärdighet, som presenterades i den teoretiska 

referensramen, är viktiga då ett budskap presenteras. Därför kan, med hjälp av ovan 

presenterade analys, den högra delen av WOMs två påverkande variabler, se figur 20, anses 

stämma överens med respondenternas åsikter. 
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  Figur 20 - WOMs två påverkande variabler (Trovärdighet) 
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6. Slutsats 
Nedan presenteras de slutsatser vi kommit fram till genom att bryta ner och studera 

rapportens problemformulering. Under arbetets gång har ett antal idéer till vidare forskning 

inom ämnet uppkommit vilka också presenteras i detta kapitel. 

 

 

 

Vår slutsats har till avsikt att svara på rapportens tidigare nämnda problemformulering och för 

att underlätta läsningen av detta kapitel presenteras den ännu en gång: 

På vilket sätt kan oWOM och eWOM skilja sin påverkan på en konsument i samband med ett 

köp? 

 

 

6.1 WOMs existens 

 

För att svara på vår frågeställning började vi med att ställa oss frågan om WOM över huvud 

taget existerar mellan konsumenter i samband med ett köp. 

Ur den teoretiska referensramen påstås det att alla konsumenter inte automatiskt är 

intresserade av att sprida WOM, dock visar resultatet från vår undersökning att 9 av 10 

personer faktiskt sprider vidare information då 90 procent av respondenterna svarade att de 

sprider vidare information, även om hälften av dessa menade att de gör det sällan eller mycket 

sällan. Då den teoretiska referensramen förklarar WOM som kommunikation mellan icke 

företagsbundna kommunikatörer gällande ett varumärke, en vara, en tjänst eller en 

organisation tyder resultatet på att WOM används i samband med ett köp. Dock går det inte 

att med hjälp av detta dra några generella slutsatser kring vilken typ av WOM, oWOM eller 

eWOM, konsumenterna använder sig av vid köp i allmänhet. Vi kan däremot urskilja att 

WOM förekommer i samband med köp i allmänhet hos en klar majoritet av respondenterna. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att vårt syfte om att studera WOMs existens bland 

konsumenter har uppfyllts och vi kan således konstatera att WOM i stor grad existerar bland 

konsumenter. 

I den teoretiska referensramen talas det om att WOM kan användas som ett medel för att 

minska risken av att varan eller tjänsten inte lever upp till konsumentens förväntningar och att 

WOM på senare tid inte enbart handlar om kommunikation ansikte mot ansikte utan även 

elektronisk kommunikation via Internet. Resultatet från vår undersökning visar att 95 procent 

av respondenterna menade att de på något sätt påverkas av andra personers åsikter online och 

än fler, 98 procent, hävdade att de påverkas av andra personers åsikter offline. Visserligen 

menade mer än hälften, 63 procent, av respondenterna att de påverkas mycket svagt eller 

svagt medan endast 32 procent menade att de påverkades mycket starkt eller starkt online. 

Offline visar resultatet från undersökningen däremot att respondenterna istället var oense då 

hälften svarade att de påverkas mycket starkt eller starkt och den andra hälften mycket svagt 

eller svagt. Med hjälp av resultatet kan vi dra slutsatsen att WOM i stor utsträckning 

förekommer i samband med ett köp. Vi kan även dra slutsatsen att inflytelsen skiljer sig 

beroende på vilken form av WOM som används, oWOM eller eWOM. Undersökningen visar 

att WOM online tenderar att påverka respondenterna mindre än WOM offline. Utifrån detta 

resultat kan vi dock inte, i detta skede, dra några slutsatser kring vad det kan bero på.  
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6.2 WOMs existens i köpbeslutsprocessen 

 

För att vidare kunna besvara problemformuleringen tog vi utgångspunkt i vår framarbetade 

modell WOMs existens i köpbeslutsprocessen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha dragit slutsatsen att WOM i stor utsträckning existerar bland konsumenter i 

samband med ett köp ställer vi oss frågan, likt vårt syfte, om WOMs existens skiljer beroende 

på i vilket steg i köpbeslutsprocessen konsumenten befinner sig i. Modellen ovan visar på hur 

den teoretiska referensramen framhäver WOMs existens i 4 av de 5 steg en konsument anses 

gå igenom i samband med ett köp.  

Ur den teoretiska referensramen går det att utläsa att då en konsument uppmärksammar ett 

problem eller behov, som hon eller han önskar tillfredsställa, kan bland annat extern stimuli 

påverka om köpet genomförs. Undersökningen visade att nästan alla, cirka 96 procent, av 

respondenterna menade att de på något sätt påverkas av extern stimuli då de uppmärksammar 

ett problem eller behov. Med hjälp av resultatet kan vi dra slutsatsen att WOM i stor 

utsträckning existerar i första steget av köpbeslutsprocessen, nämligen då ett problem eller 

behov uppmärksammas.  
Vidare i den teoretiska referensramen nämns informationssökande som nästa steg i 

köpbeslutsprocessen vilket förklaras som det steg då konsumenten bland annat samlar in 

information från personkällor, vilka förklaras som de mest effektiva källorna att söka 

information hos kring det uppmärksammade problemet eller behovet. Vår undersökning visar 

att ett något färre antal av respondenterna, än under problemupptäckten, söker information 

med hjälp av WOM under detta steg i köpbeslutsprocessen. 93 procent av respondenterna 

svarade nämligen att de utbyter information med andra personer under informationssökandet. 

Således kan vi dra slutsatsen att WOM även i detta steg av köpbeslutsprocessen används i stor 

omfattning. 
Som nästa steg i köpbeslutsprocessen presenteras utvärdering av alternativ. Teorin förklarar 

detta steg som den process en konsument går igenom då hon eller han skall utvärdera de olika 

alternativen med sig själv. Då detta sker i konsumentens egna tankar kan vi dra slutsatsen och 

konstatera att WOM inte existerar i detta steg. Vi har därav inte ställt några frågor kring detta. 
Ur den teoretiska referensramen presenteras och förklaras köpbeslut som då konsumenten 

köper det hon eller han föredrar mest av de olika alternativen. En familjemedlems attityder 

nämns som något som kan påverka konsumenten. Då resultatet från undersökningen visar att 

90 procent av respondenterna utbyter information i samband med deras köpbeslut kan vi dra 

slutsatsen att ett något färre antal än i de två första stegen använder sig av WOM då de fattar 

  Figur 2 - WOMs existens i köpbeslutsprocessen 

WOM 
oWOM / eWOM 
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ett köpbeslut, dock kan vi konstatera att WOM i stor utsträckning existera även i detta steg i 

köpbeslutsprocessen. 
Det sista steget en konsument går igenom under sin köpbeslutsprocess förklaras i den 

teoretiska referensramen vara då hon eller han utvärderar köpet. Vårt resultat visar att 92 

procent av respondenterna utbyter någon form av WOM i detta steg och vi kan således dra 

slutsatsen att även i det sista steget i konsumentens köpbeslutsprocess är WOM ett 

kommunikationsmedel som används i stor utsträckning. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flest konsumenter utbyter WOM i det första steget 

av köpbeslutsprocessen, men att de även gör det i mycket stor utsträckning under alla andra 

steg utom det tredje, då konsumenten utvärderar de olika alternativen. Således är vår slutsats 

att precis som modellen, figur 2, säger visar resultatet från vår undersökning att WOM är ett 

kommunikationsmedel som i mycket hög grad existerar i fyra av de fem stegen av en 

konsuments köpbeslutsprocess. Endast små skillnader kan utläsas av WOMs existens i de 

olika stegen av köpbeslutsprocessen men dessa är för små för att några slutsatser skall kunna 

dras kring detta. Vi kan dock inte utifrån detta resultat dra några slutsatser kring WOMs 

påverkan på konsumenterna. 

 

 

6.3 WOMs påverkande variabler och skillnad mellan oWOM och eWOM 

 

För att vidare kunna besvara problemformuleringen tog vi utgångspunkt i vår framarbetade 

modell WOMs två påverkande variabler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha dragit slutsatsen att WOM i stor utsträckning existerar bland konsumenter och att 

dess existens i köpbeslutsprocessens olika steg skiljer sig föga lite förutom i det mittersta 

steget ”Utvärdering av alternativ” då WOM ej existerar, fortsatte vi med att ställa oss frågan, 

likt vårt syfte, om det finns några skillnader mellan oWOMs och eWOMs påverkan på en 

konsument och vad denna eventuella skillnad i så fall kan bero på. 

Modellen ovan sammanfattar två viktiga variabler som den teoretiska referensramen nämner 

ligga till grund för skillnaden i påverkan hos ett WOM budskap, risk och trovärdighet. 

 

Enligt den teoretiska referensramen tenderar konsumenter att söka information hos källor som 

anses vara trovärdiga vid köp förenade med hög risk. Vidare menar den teoretiska 

WOM 
oWOM / eWOM 

TROVÄRDIGHET 
Pålitlighet/ Expertis/ 

Presentationsteknik 
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  Figur 3 - WOMs två påverkande variabler 
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referensramen att trovärdigheten i eWOM budskap är lägre jämfört med oWOM budskap som 

en effekt av den ökade anonymiteten Internet bidragit till. Det borde då betyda att majoriteten 

av respondenterna skulle föredra offline kommunikation, oWOM, framför online 

kommunikation, eWOM, vid köp förenade med hög risk. Resultatet från studiens 

undersökning visar dock att hälften av respondenterna föredrar oWOM och att andra hälften 

föredrar eWOM då information söks vid köp förenade med hög risk. Således kan vi dra 

slutsatsen att konsumenter inte föredrar någon av de olika WOM formerna framför den andra 

i samband med köp förenade med hög risk. Vid köp förenade med låg risk svarade 

respondenterna däremot att de föredrog eWOM framför oWOM, då information söks, vilket 

också motsäger teorin om att den ökade anonymiteten Internet skall ha bidragit till skulle vara 

ett problem. Vi kan utefter detta dra slutsatsen att det finns skillnader i användandet av 

oWOM eller eWOM och dessa skillnader kan kopplas till mängden risk köpet är förenat med. 

Respondenterna menade vidare att vid köp förenade med hög risk ansåg de sig påverkas mer 

av budskap som yttras offline, oWOM, än av budskap som yttras online, eWOM. Vid köp 

förenade med låg risk svarade däremot respondenterna att de inte påverkas i någon större grad 

av varken eWOM eller oWOM vilket visar på skillnader i användandet kontra graden av 

påverkan. Detta då resultatet visar att merparten av respondenterna föredrar eWOM som 

kommunikationsmedel vid köp förenade med låg risk men att de samtidigt påstår att varken 

oWOM eller eWOM har någon större påverkan vid denna typ av köp. Denna information gör 

oss konfunderade och vi ställer oss frågan om respondenterna varit helt sanningsenliga i sina 

svar. Vi tror att anledningen till att respondenterna svarar olika kan bero på att de inte vill 

erkänna, för andra och för sig själva, att de vid köp förenade med låg risk i stor utsträckning 

påverkas av vad andra personer säger.  

Detta gör det däremot möjligt att dra slutsatsen att precis som med användandet kan skillnader 

utläsas i oWOMs och eWOMs påverkan på konsumenter. Denna skillnad kan kopplas till 

mängden risk ett köp är förenat med då respondenterna vid hög risk påverkades mest av 

oWOM och vid låg risk menade att de inte i någon större utsträckning påverkades av WOM. 

 

Den teoretiska referensramen talar om att vem källan till informationen är påverkar 

budskapets trovärdighet. Även resultatet av undersökningen vittnar om vikten av sändarens 

identitet då en klar majoritet av respondenterna menar att detta är något som de i någon mån 

reflekterar över. Dock kan inga stora skillnader utläsas om dess vikt skiljer sig vid eWOM 

jämfört med oWOM. Tendenser går däremot att utläsa, vilka visar att sändarens identitet är av 

större vikt vid oWOM än vid eWOM. Detta grundar sig i att 55 procent av respondenterna 

menade att de ofta eller mycket ofta reflekterar över sändarens identitet vid oWOM medan 46 

procent av respondenterna svarade att de ofta eller mycket ofta reflekterar över samma sak vid 

eWOM. Av detta kan vi dra slutsatsen att den del av begreppet trovärdighet som är kopplad 

till sändarens identitet är något som påverkar WOM budskapet dock kan inga klara slutsatser 

dras vad gäller skillnad i denna påverkan mellan oWOM och eWOM. 

Vidare talar den teoretiska referensramen om sändarens expertis som en viktig faktor för ett 

budskaps trovärdighet. Då respondenterna frågades om de reflekterar över expertisen hos 

sändaren till ett WOM budskap svarade nästan alla att de i någon mån reflekterar över detta 

oavsett om det är ett oWOM eller eWOM budskap. Precis som vad gäller sändarens identitet 

går det här att urskilja tendenser som visar att respondenterna anser sändarens expertis vara 

viktigare vid oWOM än vid eWOM men då skillnaderna är relativt små kan de inte ses som 

generaliserande. Den slutsats vi kan dra är att parametern expertis i begreppet trovärdighet 

som återfinns i modellen WOMs två påverkande variabler, figur 3, är något som är viktigt och 

därför påverkar ett WOM budskap. Dock kan inga klara slutsatser dras till att sändarens 

expertis medför någon skillnad i oWOMs eller eWOMs påverkan på konsumenter. 
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6.4 Sammanfattning och följder 

 

Som nämnt i problemdiskussionen menar vi det vara intressant att, som verksam 

marknadsförare i dagens samhälle, inneha kunskap om ämnet WOM för att på så vis veta hur 

WOMM bör användas på bästa sätt.  
Till att börja med visar vår rapport tydligt att WOM är ett kommunikationsmedel som i stor 

utsträckning existerar bland konsumenter i samband med ett köp. Vi menar därför att WOM 

är ett väl fungerande kommunikationsmedel då konsumenter önskar information om ett 

varumärke, en vara, en tjänst eller en organisation. Genom att studera resultatet från vår 

undersökning kan vi även konstatera att WOM är ett kommunikationsmedel som i mycket 

hög grad existerar i 4 av de 5 stegen av en konsuments köpbeslutsprocess. Små skillnader går 

att urskilja vad gäller WOMs existens i de olika stegen. Dessa skillnader är dock för små för 

att vi skall kunna dra några slutsatser kring detta. 

 

Då Internet fått allt större inflytelse på dagens samhälle kan vi konstatera att det idag finns två 

olika typer av WOM, nämligen oWOM och eWOM, som bör skiljas åt. Vår rapport visar på 

tydliga slutsatser kring huruvida oWOM och eWOM skiljer respektive inte skiljer sin 

påverkan på en konsument. Vad som ligger till grund för hur ett WOM budskap påverkar en 

konsument är den risk köpet är förenat med och den trovärdighet budskapet anses ha: 

 

Undersökningen bidrar till att skillnader kan utläsas i oWOMs och eWOMs påverkan på 

konsumenter och dessa skillnader kan kopplas till mängden risk köpet är förenat med. Vid 

köp förenade med hög risk anses oWOM påverka i en högre grad än eWOM och vid köp 

förenade med låg risk anses varken oWOM eller eWOM påverka i någon större grad. Vår 

slutsats är således att den risk köpet är förenat med ligger till grund för skillnader mellan 

oWOMs och eWOMs påverkan på en konsument. 

 

I enlighet med modellen WOMs två påverkande variabler, se figur 3 sidan 41, och svaren från 

vår undersökning är trovärdighet en påverkande faktor för begreppet WOM dock kan inga 

tydliga skillnader uppmärksammas gällande om denna påverkan skiljer sig mellan oWOM 

och eWOM. Vår slutsats är således att trovärdigheten inte ligger till grund för några skillnader 

mellan oWOM och eWOM. 

 

Sammanfattningsvis är vår rekommendation till dagens verksamma marknadsförare att då de 

önskar uppmuntra och påverka spridning av WOM, genom att arbeta med så kallad WOMM, 

bör de börja med att utgå från vilken typ av risk det eventuella köpet är förenat med för 

konsumenten. Därefter menar vi att företaget bör fundera över vilken trovärdighet budskapet 

som skall förmedlas kommer att ha. Detta ligger nämligen till grund för vilken påverkan 

budskapet kommer att ha på konsumenterna. 

 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

 

Då vår rapport inte avgränsats till någon specifik vara eller tjänst utan istället syftar till att dra 

slutsatser kring ett köp i allmänhet menar vi att en intressant utgångspunkt för vidare 

forskning kring ämnet skulle kunna vara att rikta in studien mot en specifik vara eller tjänst. 

Vi menar att det möjliggör en studie där våra framarbetade modeller sammankopplas till en 
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modell som kan studera oWOMs och eWOMs påverkan på en konsument i varje steg av 

köpbeslutsprocessen. 

 

Vi kom till våra slutsatser med hjälp av en kvantitativ studie som hjälpte oss att dra generella 

slutsatser gällande WOMs existens bland konsumenter i samband med ett köp och under 

köpbeslutsprocessens olika steg. Vi kunde även dra generella slutsatser kring om det fanns 

några skillnader i påverkan på en konsument vad gäller WOM budskapets form, oWOM eller 

eWOM, och vad som låg till grund för denna eventuella skillnad. Något vi anser hade varit 

intressant att undersöka ytterligare är oWOMs och eWOMs påverkan och eventuella 

skillnader ur ett mer kvalitativt synsätt där den enskilde individens användande och påverkan 

undersöks för att ge en djupare förståelse i ämnet. 
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