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Sammanfattning 

Denna studies syfte är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth i ett 

onlineforum påverkar besökares köpval. Tidigare studier har fokuserat på att 

identifiera potentiella faktorer som kan ha en påverkan på köpval inom 

onlineforum. Men det har ej undersökts hur besökare av onlineforum uppfattar 

effekten på köpval. Därmed fanns det en kunskapslucka för denna studie att 

undersöka. För att ta reda på detta gjordes en enkät tillgänglig för besökare av ett 

onlineforum. Onlineforumet som valdes heter Swedroid och är inriktade på 

elektronikprodukter. Den information om produkter som existerar på 

onlineforumet klassificeras som elektronisk Word of Mouth. Resultaten från 

enkäten visar att en klar majoritet av respondenterna anser att onlineforumet 

innehåller relevant information om produkter, vilket kan användas för att stödja ett 

köpval. Dock ansåg en lägre andel att informationen i forumet har varit en 

avgörande faktor för köp. I analysen framkom det två möjliga anledningar till 

detta. Informationen som en besökare har kommit i kontakt med kan ha varit 

otillräcklig. Informationen kan ha varit negativ, vilket leder till besökaren ej vill 

köpa produkten. Slutsatsen från detta är därmed att elektronisk Word of Mouth 

inom ett onlineforum påverkar besökares köpval genom att de kommer i kontakt 

med trovärdig och relevant information, men dess effekt på köpval påverkas av 

informationens innehåll. 

 

Nyckelord 

Elektronisk Word of Mouth, onlineforum, köpval, digital, produktinformation. 

  



 

Abstract 

The purpose of this study is to describe how electronic Word of Mouth within an 

online forum influence visitors purchase decision. Previous studies about 

electronic Word of Mouth within online forums have focused on identifying 

potential factors that can influence visitors purchasing decisions. But they have not 

investigated visitors own perception of the effect of electronic Word of Mouth. 

Therefore there is a knowledge gap for this study to explore. A survey was made 

available to visitors of an online forum. The online forum that was chosen is called 

Swedroid and has a focus on consumer electronics. The information about 

products available in the online forum is classified as electronic Word of Mouth. 

The results from the survey show that a clear majority of respondents believe that 

the online forum contains relevant product information, which can be used to 

support a purchase choice. However, a lower proportion of the information in the 

forum is considered a decisive factor in purchasing. The analysis show two 

possible reasons behind this. The information that repsondent have come in 

contact with could be insufficient for making a purchase decision. Or information 

may have been negative, which causes the visitor to not buy the product. The 

conclusion is that electronic Word of Mouth within an online forum influences 

visitors purchasing choices by visitors getting in contact with credible and relevant 

information, but its effect on purchasing choices is influenced by the content of the 

information.  
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1 Inledning 

En konsument som är intresserad av att inhandla produkter vill ha information om 

en produkt innan köp och i dagens samhälle har konsumenter tillgång till en stor 

mängd information om produkter genom användning av internet. Sedan år 2000 

fram till 2016 har antalet internetanvändare i Sverige ökat från 50% av 

befolkningen till strax över 90% (IIS, 2016). Utöver ett ökat antal 

internetanvändare finns det även en trend som visar att den genomsnittliga tiden 

som spenderas per dag på internet ökar (IIS, 2016). Detta innebär att det finns ett 

större antal konsumenter som kan ta del av information om produkter på internet. 

En metod för konsumenter att få information om produkter är att ta del av 

information som sprids av andra konsumenter. 

 

När konsumenter sprider information om varor eller tjänster till andra konsumenter 

kallas det för Word of Mouth (Babic Rosario, Sotgiu, De Valck & Bijmolt, 2016). 

Word of Mouth hjälper konsumenter att minska den osäkerhet och risker som 

associeras med köpval (Babic Rosario et al., 2016) och anses mer pålitlig än 

traditionella kanaler för produktinformation (Cheung & Thadani, 2012). Word of 

Mouth sprids genom att det ursprungliga meddelandet sprider sig som ringar på 

vatten (Huang, Cai, Tsang & Zhou, 2011). Spridningen av Word of Mouth kan 

kontrolleras av marknadsförare om det sköts korrekt (Huang et al., 2011). 

Konsumenter som själva anser att de blev kunder genom Word of Mouth ger mer 

långsiktig lönsamhet till företag än de kunder som har tillkommit med användning 

av andra kanaler i marknadsföringen (Trusov, Bucklin & Pauwels, 2009). Detta 

uppnås genom att konsumenter som blir kunder genom Word of Mouth sprider 

ytterligare Word of Mouth, som i sin tur drar till sig mer kunder (Trusov et al., 

2009).  

 

Word of Mouth delas upp mellan traditionell och elektronisk Word of Mouth 

(Babic Rosario et al., 2016). Traditionell Word of Mouth innebär att informationen 

till andra konsumenter sprids genom personlig kontakt (Babic Rosario et al., 

2016). Elektronisk Word of Mouth innebär att informationen till andra 

konsumenter sprids i en digital miljö (Babic Rosario et al., 2016). En skillnad 

mellan traditionell och elektronisk Word of Mouth är att traditionell sker privat 
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och elektronisk tenderar att vara riktad till en grupp människor (Kozinets, De 

Valck, Wojnicki & Wilner, 2010). Genom att elektronisk Word of Mouth sker i en 

digital miljö och finns skriftligt har det möjlighet att nå ut till ett större antal 

mottagare än traditionell Word of Mouth (Huang et al., 2011; Trusov et al., 2009). 

Utöver det är elektronisk Word of Mouth enklare att spåra och analysera för 

marknadsförare än traditionell Word of Mouth (Huang et al., 2011; Cheung & 

Thadani, 2012), eftersom elektronisk Word of Mouth finns i skriftligt format 

(Huang et al., 2011). Strategier som applicerar Word of Mouth är av stort intresse 

eftersom de överkommer motstånd från konsumenter till en låg kostnad (Trusov et 

al., 2009). Detta innebär att en förståelse för elektronisk Word of Mouth är av stort 

intresse med tanke på hur effektivt detta verktyg kan vara. 

 

2 Problematisering 

Word of Mouth har alltid ett meddelande kopplat till sig och hur meddelandet 

uppfattas påverkar dess effekt på mottagaren (Kozinets et al., 2010). Hur ett 

meddelande uppfattas påverkas av var informationen sprids (Babic Rosario et al., 

2016; Kozinets et al., 2010).  

 

Onlineforum är ett exempel på en digital miljö där information om produkter 

sprids genom elektronisk Word of Mouth. Onlineforum uppkommer kring ett 

gemensamt intresse för en produkt, varumärke eller aktivitet (King, Racherla & 

Bush, 2014). Onlineforum ger konsumenter möjlighet att diskutera produkter och 

lära sig av andra konsumenter hur de kan använda en produkt (King et al., 2014). 

En av de huvudsakliga anledningarna till att konsumenter besöker onlineforum är 

för att få information om produkter innan ett köp (Hennig-Thurau & Walsh, 2003). 

Onlineforum är en digital gemenskap där diskussioner förs mellan dess 

medlemmar kring olika frågor och ämnen (Bickart & Schindler, 2001). Dessa 

diskussioner innefattar information om olika produkter och varor, vilket kan 

klassificeras som elektronisk Word of Mouth. De två faktorer som driver 

konsumenter att uppsöka onlineforum är att söka information om produkter och 

den sociala aspekten av medlemmars diskussioner (Shih, Lai & Cheng, 2013). 

Dessa diskussioner är vad som skiljer onlineforum från andra typer av digitala 

miljöer (Shih et al., 2013; Bickart & Schindler, 2001). Information som 
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framkommer av diskussioner på onlineforum har en större positiv effekt på att 

skapa intresse för en produkt än information skapade av marknadsförare (Bickart 

& Schindler, 2001). En anledning till detta är att den information om produkter 

som existerar på onlineforum är bättre på att fånga läsaren uppmärksamhet 

(Bickart & Schindler, 2001). 

 

Tidigare studier om elektronisk Word of Mouth på onlineforum har fokuserat på 

att identifiera vilka faktorer som influerar hur trovärdig informationen uppfattas 

(Dumrongsiri. 2010), vilket påverkar effekten som elektronisk Word of Mouth har 

på köpval (Shih et al., 2013). Tidigare studier har även undersökt vad som driver 

konsumenter till att besöka onlineforum (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004; Shih et al., 2013), och hur spridningen av Word of Mouth ser ut på 

onlineforum (Huang et al., 2011). Men det har ej undersökts hur besökare av 

onlineforum uppfattar effekten på köpval, en påverkan på köpval kan även 

innebära att en konsument väljer att inte köpa en produkt. En djupare förståelse för 

hur elektronisk Word of Mouth i ett onlineforum påverkar köpval är av intresse 

eftersom dess potential som ett verktyg för marknadsförare är stor.  

 

2.1 Frågeställning 

Hur upplever besökare av ett onlineforum att deras köpval påverkas av den 

elektroniska Word of Mouth som existerar i ett onlineforum?  

 

2.2 Syfte 

Syftet är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth i ett onlineforum påverkar 

besökares köpval. 
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3 Teoretiskt ramverk 

För att besvara syftet i denna studie måste det existerande kunskapsläget kring 

elektronisk Word of Mouth och dess effekter på köpval undersökas, detta görs 

genom en litteraturstudie av tidigare forskning. Tidigare forskning som ligger till 

grund för denna studie hittades genom Scopus, vilket är en sökmotor för 

vetenskapliga artiklar. För sökning av artiklar inom Scopus användes relevanta 

sökord som: Word of Mouth, Marketing, Usage, Digital, Forum, Electronic. 

Resultaten sorteras sedan efter mest citerade. Av resultaten som dyker upp väljs de 

artiklar med flest citeringar som är relevanta för syftet. Artiklar som behandlar 

Word of Mouth och elektronisk Word of Mouth effektivitet på sociala medier 

inkluderas i sök efter artiklar, genom att onlineforum liknar sociala medier 

eftersom de är båda digitala mötesplatser med en social aspekt.  

 

Sammanfattningsvis påverkas Word of Mouth effekt på köpval av det meddelande 

som associeras med Word of Mouth (Kozinets et al., 2010), den upplevda 

trovärdigheten i detta meddelande (Huang, Cai, Tsang & Zhou, 2011) samt vilka 

som kommer i kontakt med meddelandet (Babic Rosario et al., 2016). 

 

3.1 Word of Mouth 

Word of Mouth innebär att konsumenter sprider information om varor eller tjänster 

till andra konsumenter (Babic Rosario et al., 2016). Word of Mouth delas upp 

mellan traditionell och elektronisk Word of Mouth. Traditionell Word of Mouth 

innebär att informationen till andra konsumenter sprids genom personlig kontakt 

(Babic Rosario et al., 2016). Elektronisk Word of Mouth innebär att informationen 

till andra konsumenter sprids i en digital miljö (Babic Rosario et al., 2016). 

Elektronisk Word of Mouth har även möjlighet att nå ett stort antal konsumenter 

snabbt (Trusov et al., 2009), med tanke på att det är riktat till en grupp människor 

(Kozinets et al., 2010). Fokusen för denna studie är elektronisk Word of Mouth 

eftersom den Word of Mouth som existerar på onlineforum sker i en digital miljö 

(Bickart & Schindler, 2001).  

 

Uppfattningen av den information som är kopplat till Word of Mouth påverkar 

vilken effekt som uppnås (Huang et al., 2011). För att kunna undersöka hur 
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elektronisk Word of Mouth påverkar köpval måste de faktorer som påverkar 

uppfattningen av information som framkommer av elektronisk Word of Mouth 

undersökas. De identifierade faktorerna används sedan till att utforma 

enkätfrågorna till den enkät som används för att besvara studiens syfte. 

 

3.2 Meddelande: 

För att Word of Mouth ska sprida informationen måste det ha ett meddelande 

kopplat till sig och utformningen av detta meddelande påverkar effekten av Word 

of Mouth (Kozinets et al., 2010). Meddelandet som sprids har alltid en avsändare 

och en mottagare, avsändare är personen som sprider meddelandet och mottagare 

är de personer som kommer i kontakt med meddelandet. 

 

Utformningen av ett Word of Mouth meddelande kan delas upp i fem dimensioner: 

Valensen, Formen, Räckvidden, Effekten och Kundmål (Van Doorn, Lemon, 

Mittal, Nass, Pick, Pirner & Verhoef, 2010). 

• Valensen innebär huruvida meddelandet säger något positivt eller negativt 

om den produkt som behandlas (Van Doorn et al., 2010).  

• Formen refererar till de resurser som görs tillgängliga för att sprida 

meddelandet, med resurser menas exempelvis tid och pengar (Van Doorn 

et al., 2010).  

• Räckvidden är tids och/eller geografiskt mått på hur långt ett meddelande 

från kund kan nå (Van Doorn et al., 2010).  

• Effekten av meddelandet är uppdelat i hur snabbt det når mottagare, dess 

intensitet, bredden och hur långlivat det är (Van Doorn et al., 2010).  

• Kundmål är konsumentens anledning till att skriver ett meddelande och vad 

de vill uppnå med detta (Van Doorn et al., 2010). 

 

Var elektronisk Word of Mouth sprids gör skillnad, eftersom det påverkar dess 

räckvidd och vilka som kommer i kontakt med dess associerade meddelande 

(Babic Rosario et al., 2016; Lee & Youn, 2009). När en konsument är positivt 

inställd till en produkt tenderar de att uppsöka positiv elektronisk Word of Mouth 

(King et al., 2014), vilket stärker konsumentens tidigare åsikter om en produkt. 

Men när konsumenter är neutralt inställda till en produkt söker de inte upp negativ 
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eller positiv Word of Mouth specifikt och då tenderar negativ Word of Mouth att 

ha en starkare påverkan på uppfattningen av en produkt än positiv Word of Mouth 

(King et al., 2014; Cheung & Thadani, 2012). 

 

3.3 Upplevd trovärdighet: 

En central del av den effekt Word of Mouth har på köpval är den upplevda 

trovärdighet och pålitlighet i det meddelande som Word of Mouth associeras med 

(Babic Rosario et al., 2016; Kozinets et al., 2010). Word of Mouth som upplevs 

som trovärdig och pålitlig av mottagare har en större effekt på köpval (Babic 

Rosario et al., 2016). Eftersom denna studie avser att beskriva hur elektronisk 

Word of Mouth påverkar köpval är det av intresse att veta vilka faktorer som gör 

att informationen som framkommer anses trovärdig eller pålitlig. 

 

Information som kommer från likasinnade upplevs som mer pålitlig (Babic 

Rosario et al., 2016). Om avsändare och mottagare av Word of Mouth tillhör 

samma demografiska grupp har den information som framkommer en positiv 

påverkan på den upplevda trovärdigheten (De Bruyn & Lilien, 2008).  

 

Desto mer information mottagare har om avsändare, desto mer pålitlig och 

trovärdig anses den information som sprids genom Word of Mouth (Babic Rosario 

et al., 2016). Konsumenter som kommer i kontakt med elektronisk Word of Mouth 

har inte full förståelse för avsändarens motiveringar bakom spridningen av 

information, vilket gör mottagare misstänksamma till dess trovärdighet (King et 

al., 2014; Cheung & Thadani, 2012). Detta innebär att den elektroniska Word of 

Mouth som existerar på onlineforum kan göra besökare mer misstänksamma till 

informationens trovärdighet, eftersom onlineforum har en viss nivå av anonymitet 

kopplad till sig.  

 

3.4 Word of Mouth på onlineforum: 

Den elektroniska Word of Mouth som existerar på onlineforum uppkommer 

genom foruminlägg (Dumrongsiri, 2010). Dessa foruminlägg sprider elektronisk 

Word of Mouth genom att de är kommentarer om produkter som kan vara av 

intresse för andra konsumenter (Hennig-Thurau et al., 2004). Avsändare av 
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elektronisk Word of Mouth på onlineforum sprider information för att kunna föra 

diskussioner som leder till att de lär sig något som de inte kan komma fram till 

självmant (King et al., 2014). Eftersom onlineforum är anonyma i dess natur är 

avsändares rykte mycket viktigt och ett gott rykte innebär att avsändare måste 

sprida korrekt information (King et al., 2014). En av anledningar till att 

konsumenter besöker onlineforum är för att uppsöka information om produkter 

(Hennig-Thurau & Walsh, 2003). Genom att komma i kontakt med information 

om produkter på onlineforum ökar konsumenters intresse för en produkt (Bickart 

& Schindler, 2001). Foruminlägg i onlineforum från personer som har varit 

medlem under längre tid anses mer pålitlig (Dumrongsiri, 2010).  

 

Vilka som tar del av Word of Mouth delas även upp i en intern samt extern del 

(Abrantes, Seabra, Lages & Jayawardhena, 2012). Den interna är Word of Mouth 

som sker inom en persons bekantskapskrets, den externa är Word of Mouth som 

sprider sig utanför bekantskapskretsen (Abrantes et al., 2012). Konsumenter inom 

en bekantskapskrets är också mer troliga att sprida Word of Mouth sinsemellan 

internt (Shih et al., 2013).  

 

De inlägg som görs på onlineforum kan klassificeras som extern eftersom att den 

finns tillgänglig för personer utanför bekantskapskretsen genom att den görs 

tillgänglig för alla besökare av forumet. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

onlineforum har en social aspekt (Shih et al., 2013). Denna sociala aspekt innebär 

att inlägg kan vara riktade till medlemmar i onlineforumet, vilket liknar intern 

Word of Mouth eftersom detta är en typ av bekantskapskrets (Shih et al., 2013). 

Men genom att denna information finns tillgänglig för utomstående passar det 

bättre att klassificera den som extern (Abrantes et al., 2012). Huruvida Word of 

Mouth är intern eller extern påverkar hur pålitlig information uppfattas som av 

mottagaren (Abrantes et al., 2012). Den interna delen uppfattas som mer pålitlig 

jämfört med den externa, eftersom mottagaren har en personlig koppling till 

avsändaren (Abrantes et al., 2012). 

 

Den upplevda trovärdigheten i elektronisk Word of Mouth påverkas även av ryktet 

av plattformen som det sprids på (Huang, Cai, Tsang & Zhou, 2011), plattformen 
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refererar i detta fall till ryktet av det onlineforum som informationen sprids på. Ett 

onlineforum med ett gott rykte ökar den upplevda trovärdigheten (Huang et al., 

2011).  

 

Vilka produkter som behandlas i onlineforumet är relevant eftersom produkter som 

är populära troligtvis har mer konsumenter som skriver om produkten (Zhu & 

Zhang, 2010). Därmed är det enklare för konsumenter att få en översikt för en 

produkt vilket leder till att informationen anses mer pålitlig (Zhu & Zhang, 2010). 

Samtidigt söker ett större antal konsumenter upp information om populära 

produkter eftersom de anser att dessa är lättare att hitta (Zhu & Zhang, 2010). 

 

3.5 AIDA: 

Eftersom syftet behandlar konsumenters köpval är det av intresse att förstå vilka 

steg en konsument går igenom vid ett köpval. 

 

AIDA-modellen är en modell som behandlar de steg en konsument går igenom vid 

ett köp (Doole & Lowe, 2012). AIDA modellen består av fyra steg vilka är: 

Awareness, Interest, Desire och Action (Doole & Lowe, 2012). Dessa fyra steg är 

hierarkiska och kräver att kraven i det föregående steget måste vara uppfyllda för 

att gå vidare i modellen (Doole & Lowe, 2012). Eftersom att modellen direkt 

behandlar den process konsumenter går igenom vid ett köpval är den av stort 

intresse för studiens syfte. Genom användning av modellen framkommer en bild 

av vilka steg en besökare av onlineforumet går igenom när de kommer i kontakt 

med elektronisk Word of Mouth. 

 

För att visa hur de fyra stegen i modellen fungerar appliceras den i ett hypotetiskt 

scenario där en konsument går igenom dessa fyra steg genom att uppsöka 

information om produkt A på onlineforumet. 

1. Awareness: Konsumenten vet att det finns information om produkt A på 

onlineforumet (Doole & Lowe, 2012). 

2. Interest: Konsumenten utvecklar ett intresse för produkten och bestämmer 

sig för att uppsöka information om produkt A på onlineforumet (Doole & 

Lowe, 2012). 
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3. Desire: Konsumenten har samlat information om produkt A genom 

onlineforumet och är intresserad av ett köp (Doole & Lowe, 2012). 

4. Action: Konsumenten genomför ett köp av produkt A, vilket är baserat på 

den information som konsumenten har tagit del av på onlineforumet (Doole 

& Lowe, 2012). 

 

Studier inom elektronisk Word of Mouth effekt på köpval har tidigare applicerat 

modeller som liknar AIDA-modellen. Ett exempel är De Bruyn och Lilien (2008), 

som i sin studie utvecklar en egen modell utifrån de fyra stegen i AIDA-modellen. 

De Bruyn och Lilien (2008) utvecklar den egna modellen för att undersöka 

effekten av e-mailutskick om produkterbjudanden har på mottagares intresse av en 

produkt. Eftersom e-mailutskick klassificeras som en typ av elektronisk Word of 

Mouth (De Bruyn & Lilien, 2008) innebär det att AIDA-modellen kan appliceras i 

studier om elektronisk Word of Mouth. 
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4 Metod 

Denna studie är av deduktiv natur eftersom den utgår från tidigare studier som 

säger att elektronisk Word of Mouth har en effekt på köpval samt de identifierade 

faktorer som kan influera köpval. Men huruvida denna effekt leder till köp eller ej 

är inte fastslaget, eftersom studier kring elektronisk Word of Mouth på 

onlineforum är begränsade. 

 

Syftet är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth i ett onlineforum påverkar 

besökares köpval. Utöver tidigare studier som redovisas i litteratur-avsnittet 

behövs det även samlas in empiriskt material för att besvara studiens syfte. Syftet 

med studien innebär en beskrivning av hur elektronisk Word of Mouth påverkar 

köpval och för att uppnå detta söks de generella uppfattningar som finns kring 

elektronisk Word of Mouth, därmed är en kvantitativ metod lämpligast (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009). En kvantitativ metod är även lämpande för att hitta 

samband mellan olika företeelser (Bjereld et al., 2009). Därmed kan hänsyn tas till 

konsumenters uppfattningar om effekterna som elektronisk Word of Mouth har på 

köpval i relation till tidigare studier. Valet av en kvantitativ metod och enkät har 

påverkats av att en kvalitativ intervju är alltför tidskrävande att genomföra samt 

transkribera.  

 

För att samla in empiri skall en enkät besvaras av besökare i ett onlineforum. 

Dessa typer av onlineforum har riktlinjer kring vad som får diskuteras i forumet av 

dess medlemmar. Forumen kan ha riktlinjer som säger att undersökningar ej får 

förekomma eller att den som vill genomföra en måste ha tillstånd från de ansvariga 

på forumet. Dessa typer av riktlinjer försvårar datainsamlingen och minskar antalet 

möjliga onlineforum som kan undersökas. 

 

4.1 Dataanalys 

Efter datainsamling ska den insamlade empirin analyseras. En del av analysen har 

redan utförts av respondenterna själva eftersom de tar ställning till hur de uppfattar 

elektronisk Word of Mouths påverkan på köpval. Resterande del av analysen går 

ut på att använda tidigare studier och modeller för att tolka respondenternas svar i 

enkäten för att förstå hur elektronisk Word of Mouth påverkar köpval på 
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onlineforum. För att kunna följa de steg en besökare av onlineforumet går igenom 

vid ett köpval appliceras AIDA-modellen övergripande vid analys. AIDA-

modellen appliceras för att ge en tydlig struktur till analysen och de faktorer som 

påverkar köpval på onlineforum kopplas sedan till relevanta steg i modellen. 

 

4.2 Urval av onlineforum 

Urvalet för onlineforum sker genom icke-slumpmässigt strategiskt urval där ett 

onlineforum väljs ut som fokus där enkäten görs tillgänglig för besökare av 

forumet genom ett foruminlägg. Kravet är dock att det är ett onlineforum med en 

aktiv användarbas. Anledningen till att det ska vara en aktiv användarbas är att 

annars finns risken att svarsfrekvensen blir väldigt låg, speciellt med tanke på att 

det är en webbenkät.  

 

För denna studie har Swedroids onlineforum valts ut för utskick av enkät. Ett 

onlineforum med ett rykte som en trovärdig källa kommer att ha information med 

en större påverkan på konsumenters köpval än ett mindre erkänt onlineforum, 

eftersom elektronisk Word of Mouth påverkas av plattformen det sker på och dess 

upplevda trovärdighet (Huang et al., 2011). Swedroid valdes som fokus för 

datainsamling eftersom det har en direkt koppling till varor som kan påverkas av 

elektronisk Word of Mouth genom dess fokus på varumärket Androids produkter, 

därmed förs det diskussioner mellan medlemmar kring relaterade produkter. Dessa 

diskussioner kan klassificeras som elektronisk Word of Mouth genom att det är 

konsumenter som sprider information om produkter (De Bruyn & Lilien, 2008). 

37% av svenskar har en mobil av varumärket Android (IIS, 2016). En ytterligare 

anledning till att Swedroid valdes är eftersom Android är ett väletablerat 

varumärke finns det troligtvis ett större antal besökare av forumet, vilket gör det 

enklare att få mer respondenter för en enkät.  

 

Tillgång till forumet är mycket enkelt att få, det enda som krävs är en 

internetuppkoppling och webbläsare. Det är gratis att bli medlem men det krävs 

inget medlemskap för att läsa foruminlägg, medlemskap är dock ett krav för att 

skapa egna inlägg och kommentera andras inlägg i forumet (https://swedroid.se/).  
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På Swedroids hemsida finns det även recensioner av produkter, vilket är en typ av 

elektronisk Word of Mouth (Zhu & Zhang, 2010). Respondenterna kan uppfatta att 

frågorna även behandlar dessa recensioner och detta tas i åtanke vid analysen, 

dock är detta inget större hinder eftersom recensionerna också sprider elektronisk 

Word of Mouth (Zhu & Zhang, 2010). Skillnaden mellan recensionerna och 

inläggen i forumet är att recensionerna skrivs av anställda av Swedroid 

(https://swedroid.se/). Medlemmar kan sedan kommentera dessa recensioner, det 

finns även möjlighet att kommentera som gäst på recensionssidorna vilket öppnar 

upp för icke-medlemmar att engagera sig (https://swedroid.se/). Detta skiljer sig 

från forumet där enbart medlemmar kan kommentera inlägg (https://swedroid.se/). 

 

4.3 Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter är ett ja-sägarurval vilket är icke-slumpmässigt. Enkäten 

görs tillgänglig för besökare av onlineforumet och alla besökare har möjlighet att 

besvara enkäten därmed blir respondenterna de besökare som vill medverka i 

enkätundersökningen. 

 

Personer som besvarar enkäten behöver inte aktivt delta i forumet genom att 

kommentera, de kan även vara aktiva genom att läsa regelbundet på forumet 

eftersom att elektronisk Word of Mouth påverkar genom att en besökare läser 

medlemmars inlägg (Hennig-Thurau et al., 2004). Det går att ta del av 

informationen som besökare, ett medlemskap i forumet innebär möjlighet att 

kommentera samt skapa egna inlägg (https://swedroid.se/).  

 

Eftersom enkäten finns tillgänglig för alla besökare och är enkel att få åtkomst till 

kan vi ej definiera populationen tillräckligt för att generalisera. Men de data som 

framkommer är fortfarande av intresse eftersom de personer som kommer i 

kontakt med enkäten har ändå aktivt sökt upp forumet, vilket innebär att enbart 

besökare av onlineforumet har besvarat den. 

 

4.4 Möjliga hinder 

Vid användning av enkäter kan det dyka upp hinder som försvårar 

datainsamlingen, speciellt med webbenkäter. Ett sådant hinder kan vara en oro från 
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möjliga respondenter över vad den insamlade datan ska användas till samt 

enkätens anonymitet. Ett möjligt problem med denna typ av datainsamling är att 

urvalet blir enbart de som besöker den del av forumet där enkäten görs tillgänglig. 

Vilket leder till att enbart en andel av medlemmar kommer i kontakt med enkäten, 

därmed får inte alla medlemmar samma chans att besvara enkäten. Urvalet av 

respondenter sker genom ett ja-sägarurval, vilket innebär att enbart de som är mer 

engagerade och beredda att ta sig tiden kommer att besvara enkäten. Samtidigt är 

det väldigt enkelt att ignorera eller strunta i att besvara webbenkät, genom att det 

finns en risk att det försvinner i mängden. Genom hur onlineforum är strukturerade 

kommer då inlägget där enkäten görs tillgänglig enbart vara synlig på första sidan i 

några dagar om det är ett litet antal personer som kommenterar inlägget. 

 

4.4.1 Forskningsetiska aspekter 

De senaste åren har oron över att den personliga integriteten ska kränkas av stora 

företag ökat (IIS, 2016), vilket kan leda till att respondenten är mindre benägen att 

besvara en enkät från okända personer. Denna oro kan kopplas till hur den 

teknologiska omvärlden påverkar konsumenters beteende (Van Doorn et al., 

2010). Detta måste tas i åtanke när frågorna utformas och alla frågor måste även ha 

en motivering till varför de ser ut som det gör, motiveringen ska skrivas tydligt och 

göras tillgänglig för potentiell respondent. För att möta detta problem har jag varit 

tydlig i min kommunikation till respondenterna genom att påpeka att enkäten är 

enbart i utbildningssyfte samt är den anonym. Det finns möjlighet att kräva att 

respondenten fyller i den egna e-mailadressen för att besvara enkäten, detta skulle 

då fungera som ett sätt att säkerställa att en respondent inte besvarar enkäten flera 

gånger. Jag valde dock att inte implementera detta krav eftersom det sänker nivån 

av anonymitet för enkätens respondenter.  

 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Vid kvantitativa studier används begreppen validitet och reliabilitet, vilket är 

relevant i denna studie eftersom enkäten som skickas ut är av kvantitativ karaktär. 

Enkäter som skickas ut måste ha en nivå av validitet och reliabilitet för att data ska 

kunna användas för analys (Trost, 2012). Validitet är vad som mäts och reliabilitet 

är hur det mäts (Trost, 2012). Utseendet på enkäten och frågornas utformning 
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påverkar validiteten samt reliabiliteten (Trost, 2012), det är därför även viktigt att 

dessa delar ses över för att datan som insamlas från enkäten kan användas vid 

analys.  

 

4.5.1 Validitet 

För att enkäten ska ha en hög grad av validitet måste frågorna som ställs mäta det 

som vi vill mäta (Bjereld et al., 2009). Det som enkäten vill mäta är om 

respondenternas köpval tidigare har påverkats av den information som finns i 

onlineforumet och hur respondenterna uppfattar de faktorer som påverkar 

elektronisk Word of Mouth effekt på köpval inom onlineforum. 

 

De personer som enkäten söker att fråga är besökare av onlineforum och eftersom 

att respondenterna måste besöka onlineforumet för att komma i kontakt med 

enkäten påverkas validiteten positivt.  

 

De faktorer som är relevanta för köpval har identifierats i tidigare studier och är 

den upplevda trovärdigheten, aktivitet på forumet och huruvida informationen i 

onlineforumet anses användbar för att stödja ett köpval. Frågorna i enkäten 

behandlar dessa faktorer och därmed påverkas validiteten positivt.  

 

4.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten påverkas av hur något mäts (Trost, 2012). Enkäten görs tillgänglig 

på forumet vilket innebär att alla besökare har tillgång till den. För att besvara och 

få tillgång till enkäten behöver inte personer vara medlem i forumet, detta kan 

påverka reliabiliteten negativt. Däremot kan personer påverkas av elektronisk 

Word of Mouth utan att vara medlem i forumet, eftersom ett medlemskap inte är 

ett krav för att ta del av informationen som finns. Reliabiliteten påverkas även 

negativt eftersom det inte finns något som hindrar en respondent att besvara 

enkäten flera gånger. 

 

För att höja reliabiliteten är enkäten kort och har en hög grad av standardisering. 

Reliabiliteten för enkäter påverkas av svarsfrekvensen, en högre svarsfrekvens 

innebär högre reliabilitet (Trost, 2012). Ett sätt att höja svarsfrekvensen är genom 
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att begränsa antalet frågor i enkäten (Trost, 2012). Enkäten har en hög grad av 

standardisering, vilket påverkar reliabiliteten positivt (Trost, 2012). 

Standardisering innebär att alla respondenter får samma frågor vilket brukar vara 

fallet vid enkätundersökningar (Trost, 2012). En högre grad av standardisering 

innebär att det är enklare att jämföra resultaten från olika respondenter på ett 

reliabelt sätt (Trost, 2012).  

 

4.6 Enkätutformning 

Enkäten är en webbenkät och skapas genom Google Formulär, detta är en gratis 

funktion som följer med skapandet av ett Google-konto som även det är gratis att 

skapa. Enkäten är helt anonym, eftersom möjligheten till anonymitet som existerar 

på onlineforum är viktig för att minimera oron över att personlig information 

sprids. Vilket är ett potentiellt hinder som kan uppkomma.  

 

Det som enkäten vill ta reda på är hur besökare uppfattar de faktorer som influerar 

köpval på onlineforum, eftersom effekten av elektronisk Word of Mouth påverkas 

av hur mottagare uppfattar informationen som framkommer (Huang et al., 2011). 

Enkätfrågorna behandlar de faktorer som påverkar elektronisk Word of Mouth 

effekt på köpval inom onlineforum och huruvida respondenternas köpval tidigare 

har påverkats av den elektroniska Word of Mouth som existerar på Swedroids 

onlineforum. De faktorer som påverkar elektronisk Word of Mouth på onlineforum 

är demografiska likheter (De Bruyn & Lilien, 2008), hur länge medlemmar har 

varit aktiva på forumet (Dumrongsiri, 2010) samt den upplevda trovärdigheten för 

den information som existerar på forumet (Babic Rosario et al., 2016). Flera av 

frågorna behandlar liknande ämnen men ställs på olika sätt, detta för att fånga de 

nyanser som kan existera i respondenternas uppfattningar om en fråga (Trost, 

2012).  

 

Enkäten utgörs av 12 frågor och innehåller 11 strukturerade frågor samt 1 

ostrukturerad fråga. Strukturerade frågor är då svarsalternativen är fasta (Trost, 

2012). Ostrukturerade frågor är då respondenten skriver ett eget skriftligt svar 

utifrån frågeställningen (Trost, 2012). 
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De 11 strukturerade frågorna i enkäten har olika typer av svarsalternativ. 3 av 

frågorna är åsiktsfrågor och applicerar en likertskala som svarsalternativ. Denna 

typ av skala innebär att respondenten gör en bedömning på en skala hur väl ett 

ställningstagande stämmer överens med deras personliga åsikt (Trost, 2012). 3 av 

frågorna är enkla ja och nej frågor. 5 av frågorna är sakfrågor, vilket innebär att 

svarsalternativen behandlar faktiska förhållanden (Trost, 2012). 

 

Den ostrukturerade frågan är en öppen fråga där respondenten fyller i ett eget 

skriftligt svar. En svaghet med öppna frågor som måste tas i åtanke är att svaren 

tar längre tid att tolka och kan skrivas på många olika sätt (Trost, 2012). 

Ytterligare kan det vara svårt som respondent att besvara frågan om de är osäkra 

på vad de ska skriva och därmed ökar risken för bortfall genom att de undviker att 

besvara frågan överhuvudtaget (Trost, 2012). För att minimera detta interna 

bortfall måste öppna frågor vara tydliga med vad de frågor efter och vilken typ av 

svar som efterfrågas (Trost, 2012), detta är dock inte ett större problem i denna 

enkät eftersom det är enbart en öppen fråga och den är kravlös genom att den 

frågar efter ytterligare åsikter kring enkäten. 

 

För att AIDA-modellen ska kunna användas vid analys måste de 4 stegen i 

modellen kunna kopplas till enkätfrågorna: 

1. Awareness behandlas av fråga 3, 4 och 5 i enkäten. Dessa frågor behandlar 

hur bekanta respondenterna är med onlineforumet och sannolikheten att de 

vet att det existerar information om produkter på onlineforumet.  

2. Interest behandlas av fråga 6 och 10 i enkäten. Fråga 6 behandlar huruvida 

respondenterna har tidigare sökt upp information om produkter på 

onlineforumet. Fråga 10 behandlar huruvida respondenterna anser att det 

existerar relevant information på forumet eller ej. Dessa frågor är relevanta 

för detta steg eftersom för att respondenter ska uppsöka information på 

onlineforumet måste de ha uppfattningen att det existerar relevant 

information på onlineforumet. 

3. Desire behandlas av fråga 1, 2, 7, 8 och 11 i enkäten. Dessa frågor 

behandlar hur mycket relevant information som en respondent har kommit 

i kontakt med samt trovärdigheten bakom denna information. Dessa 
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faktorer är relevanta för detta steg eftersom det är i detta steg som en 

besökare gör ett beslut huruvida de köper en produkt eller ej. För att göra 

ett köpval utifrån informationen i onlineforumet måste en besökare komma 

i kontakt med information som anses relevant och trovärdig. 

Bakgrundsfrågorna är relevanta eftersom det ger en möjlig förklaring till 

varför informationen anses trovärdig eller ej.   

4. Action behandlas av fråga 9 i enkäten. Denna fråga behandlar direkt 

huruvida information i forumet tidigare har varit en avgörande faktor för 

köp. 

 

4.6.1 Enkätfrågornas utformning 

Fråga 1 och 2 i enkäten är bakgrundsfrågor som behandlar respondenternas kön 

och ålder. Anledningen till detta är för att veta vilka demografiska grupper 

respondenterna tillhör. Den upplevda trovärdigheten är högre om avsändare och 

mottagare av Word of Mouth tillhör samma demografiska grupp (De Bruyn & 

Lilien, 2008). Detta innebär att om respondenterna liknar varandra sett till kön och 

ålder påverkas den upplevda trovärdigheten av den information som de kommer i 

kontakt med positivt. Svarsalternativen för frågan som behandlar respondentens 

kön är tre: Man, Kvinna eller Annat. Svarsalternativen för respondentens ålder är 

uppdelade i intervaller.  

 

Fråga 3 i enkäten behandlar om respondenten är medlem i onlineforumet och hur 

länge respondenten har varit medlem. Medlemskap i forumet är ett krav för att 

kunna göra egna foruminlägg (https://swedroid.se/). Foruminlägg från personer 

som har varit medlem under längre tid uppfattas som mer pålitliga av mottagare 

(Dumrongsiri, 2010). Svarsalternativen är uppdelade i tidsintervaller. 

 

Fråga 4 och 5 i enkäten behandlar aktivitet på forumet. Hur ofta de gör egna inlägg 

samt hur ofta de läser forumet. Dessa frågor ställs för att bedöma hur ofta 

respondenterna har möjlighet att komma i kontakt med elektronisk Word of Mouth 

på forumet, samt om de sprider egen Word of Mouth. Om en respondent läser 

forumet ofta innebär det regelbunden kontakt med diskussionerna på forumet, 

därmed ökar sannolikheten för att respondenten blir intresserad av en produkt 
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(Bickart & Schindler, 2001). Respondenter som regelbundet gör egna inlägg 

sprider därmed Word of Mouth som avsändare och detta påverkar den upplevda 

trovärdigheten av informationen i forumet positivt (King et al., 2014). 

Svarsalternativen innebär att respondenten tar ställning till hur aktiv de är i 

genomsnitt. 

 

Fråga 6 behandlar huruvida respondenten har sökt upp information om produkter 

tidigare på onlineforumet. Respondenter som aktivt sökt upp information är ett 

krav för att köpval ska påverkas (Doole & Lowe, 2012). Frågan har två alternativ: 

ja eller nej. 

 

Fråga 7 är hur sannolikt det är att respondenten kommer söka upp information om 

produkter i framtiden. Om respondenterna kommer söka upp information i 

framtiden innebär det att informationen i forumet anses trovärdig, vilket är en 

central del av elektronisk Word of Mouth påverkan på köpval (Babic Rosario et 

al., 2016). Svarsalternativen innebär att respondenten tar ställning på en skala från 

1 till 5 hur sannolikt det är att de kommer uppsöka forumet i framtiden för att söka 

information om produkter. 

 

Fråga 8 är hur stor andel av den information som respondenten kommer i kontakt 

med på forumet som påverkar köpval. Svaren från denna fråga ger en bild av hur 

mycket av informationen i onlineforumet som respondenter uppfattar som relevant 

för köpval. Svarsalternativen innebär att respondenten tar ställning på en skala från 

1 till 5 hur stor andel av den information de kommer i kontakt med på forumet som 

påverkar köpval. 

 

Fråga 9 är om informationen som respondenten tidigare har tagit del varit en 

avgörande faktor för köpval. Även om informationen anses hjälpsam vill vi veta 

huruvida det har varit den avgörande faktorn för att bedöma dess betydelse för 

köpval. Svarsalternativen är: ja eller nej. 

 

Fråga 10 är huruvida respondenten anser att den information om produkter som 

finns i forumet är användbar för köpval eller ej. För att veta om respondenten anser 
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om det existerar relevant information på onlineforumet, vilket är ett krav för att 

köpval påverkas (Doole & Lowe, 2012). Svarsalternativen är: ja, nej eller vet ej. 

 

Fråga 11 är hur hjälpsam informationen om produkter är i genomsnitt när det 

kommer till att fatta ett köpval. Huruvida informationen är hjälpsam eller ej 

påverkas av hur trovärdig informationen uppfattas (Babic Rosario et al., 2016). 

Därmed kan svaren från denna fråga användas för att få en bedömning av hur 

trovärdig informationen i forumet är. Respondenterna bedömer på en skala hur 

hjälpsam informationen är i genomsnitt. Svarsalternativen innebär att respondenten 

tar ställning på en skala från 1 till 5 hur hjälpsam informationen är i genomsnitt är 

när det kommer att fatta ett köpval. 

 

Fråga 12 frågar huruvida respondenten har något att tillägga eller om var det något 

annat som saknades i enkäten. Svar som uppkommer i denna avslutande fråga kan 

vara av stort intresse eftersom det kan dyka upp intressanta synpunkter och vinklar 

som inte tagits i åtanke tidigare. En öppen fråga som avslut är också bra för att 

samla synpunkter och kritik kring enkäten i sig (Trost, 2012), dessa synpunkter 

kan sedan användas för att arbeta fram en mer precis och bättre enkät i framtiden. 

 

4.7 Enkätutskick 

Enkäten har skickats ut till Swedroids onlineforum genom ett foruminlägg som 

beskriver vad enkäten handlar om samt länk till webbadressen där enkäten kan 

besvaras. Enkäten finns bifogat som bilaga inom detta dokument. Forumet är stort 

storleksmässigt med en aktiv användarbas. Ett problem som kan uppkomma med 

att fråga i ett inaktivt eller alltför litet forum är att antalet respondenter blir alltför 

lågt.  

 

När enkäten gjordes tillgänglig för Swedroids medlemmar och besökare på deras 

forum uppvisade flera medlemmar ett intresse för att uppsatsen redovisas när den 

är färdig. 
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5 Empiri 

Empiri insamlas genom enkäten som skickades ut till onlineforum. Enkäten 

gjordes tillgänglig för besökare på Swedroid-forumet 3 augusti 2017, forumets 

webbaddress är: http://www.swedroid.se/forum/. Inlägget där enkäten gjordes 

tillgänglig var upplagt i “Off topic” sektionen, anledningen till att inlägget 

hamnade i denna sektion är att tidigare enkäter från andra aktörer har lagts upp i 

denna sektion (https://swedroid.se/). Ytterligare är det den mest passande 

sektionen för enkäter genom att de andra sektionerna i forumet är dedikerade till 

specifika produkttyper och varumärken. Därmed blir generella frågor kring 

forumet som helhet mer passande att lägga upp i en sektion som ej är dedikerad till 

en viss typ av produkt. I inlägget beskrevs för forumets medlemmar vad enkäten 

handlar om samt dess syfte.  

 

Insamlingen av empiri började den 3 augusti 2017 och avslutades 14 augusti 2017, 

antalet respondenter för enkäten är 50 st. Av dessa 50 svar har 743 visningar skett 

av tråden datumet då insamling av empiri avslutades (https://swedroid.se/). Vilket 

innebär att tråden har visats 743 gånger mellan 3 till 14 augusti 2017, dock innebär 

det inte nödvändigtvis exklusiva besökare. Om det är exklusiva besökare så 

innebär det en svarsfrekvens på 7%, vilket innebär en låg svarsfrekvens och är 

vanligt vid webbenkäter (Trost, 2012).  

 

5.1 Insamlade data  

Insamlad empiri genom enkäten för denna studie finns i figurförteckningen inom 

detta dokument. Sammanlagt finns det 11 figurer, varje figur motsvarar en fråga i 

enkäten. En respondent motsvarar 2% av svaren. 

 

 

http://www.swedroid.se/forum/
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Figur1:   Figur 2:  

De två första frågorna behandlar respondenternas ålder och kön. Första frågan 

behandlar respondentens ålder och i figur 1 kan vi se åldersfördelningen av 

respondenterna: 22 av respondenterna är mellan 30–39 år. 15 av respondenterna är 

mellan 18–29 år. 10 av respondenterna är mellan 40–49 år. 3 av respondenterna är 

mellan 50–65 år. Den andra frågan behandlar kön och i figur 2 kan det ses att 

majoriteten av respondenterna är män, enbart en av respondenterna var kvinna. 

 

Figur 3: 

 

Fråga 3 i enkäten behandlar hur länge respondenterna varit medlem i forumet, 

medlemskap är inte ett krav för att besvara enkäten. Resultatet går att se i figur 3:  

• 44% av respondenterna har varit medlem i mer än 5 år.  

• 32% av respondenterna har varit medlem i 3–5 år.  

• 10% av respondenterna har varit medlem i 1–2 år.  

• 6% har varit medlem i mindre än 6 månader. 

• Resterande 8% är inte medlem. 
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Figur 4: 

 

Fråga 4 i enkäten behandlar hur ofta respondenterna gör inlägg i forumet. 

Resultatet går att se i figur 4:  

• 34% gör inlägg mer sällan än en gång i månaden.  

• 24% gör inlägg flera gånger i veckan.  

• 18% gör inlägg dagligen.  

• 12% gör aldrig inlägg.  

• 6% gör inlägg en gång i veckan.  

• 6% gör inlägg en gång i månaden.   

 

Figur 5: 

 

Fråga 5 i enkäten behandlar hur ofta respondenterna tar in information genom att 

läsa inlägg i forumet. Resultatet går att se i figur 5:  

• 78% läser dagligen inlägg i forumet.  

• 10% mer sällan än en gång i månaden.  

• 8% läser inlägg flera gånger i veckan.  

• 2% läser en gång i veckan 

• 2% läser en gång i månaden. 
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Figur 6: 

 

Fråga 6 i enkäten behandlar huruvida respondenterna har sökt upp information om 

produkter i forumet vid ett tidigare tillfälle. Resultatet går att se i figur 6:  

En klar majoritet på 94% har tidigare sökt upp information om produkter i forumet 

innan köpval. Resterande 6% har ej sökt upp information tidigare. 

 

Figur 7: 

 

Fråga 7 i enkäten behandlar hur troligt respondenterna anser att de kommer besöka 

forumet i framtiden för att söka information om produkter inför ett köpval. Detta 

undersöks genom likertskala. Skalan går från 1–5, 1 betyder inte alls troligt och 5 

betyder mycket troligt. Resultatet går att se i figur 7:  

64% gav 5 som svar och anser att det är mycket troligt.  

18% gav 4 som svar. 

8% gav 3 som svar. 

8% gav 2 som svar. 

2% gav 1 som svar. 
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Figur 8: 

 

Fråga 8 i enkäten behandlar hur stor andel av informationen som respondenterna 

kommer i kontakt med på forumet som påverkar köpval. För att bedöma detta 

används en likertskala på 1–5. 1 betyder mycket liten andel, 5 betyder mycket stor 

andel. Resultatet går att se i figur 8: 

18% gav 5 som svar. 

34% gav 4 som svar. 

36% gav 3 som svar. 

10% gav 2 som svar. 

2% gav 1 som svar. 

 

Figur 9: 

 

Fråga 9 i enkäten behandlar huruvida respondenterna anser att den information de 

har tagit del av på forumet har varit en avgörande faktor för köpval eller ej. 

Resultatet går att se i figur 9:  

Den information som de har tagit del av har för 68% av respondenterna varit en 

avgörande faktor. 32% anser att informationen inte varit en avgörande faktor.  
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Figur 10: 

 

Fråga 10 i enkäten behandlar huruvida respondenterna anser att informationen i 

forumet är användbar för att fatta ett köpval eller ej. Resultatet går att se i figur 10:  

92% anser att information om produkter som finns i forumet är användbar för att 

fatta ett köpval. 4% svarade nej. 4% svarade vet ej. 

 

Figur 11: 

 

Fråga 11 i enkäten behandlar hur hjälpsam information i genomsnitt är när det 

kommer till att fatta köpval. Denna fråga använder sig av likertskala med ett värde 

mellan 1–5. 1 som svar innebär inte alls hjälpsam, 5 som svar innebär mycket 

hjälpsam. Resultatet går att se i figur 11: 

20% gav 5 som svar. 

42% gav 4 som svar. 

28% gav 3 som svar. 

6% gav 2 som svar. 

4% gav 1 som svar. 
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Enkäten avslutades med en öppen fråga om respondenten hade något att tillägga. 

Enbart ett svar insamlades på denna fråga, en respondent ansåg att sista och fjärde 

sista frågan var samma bara olika formulerade. 

 

  



27 

 

 

6 Analys 

Syftet är att beskriva hur elektronisk Word of Mouth påverkar köpval för besökare 

av ett onlineforum.  

 

En klar majoritet av respondenterna var män. Könsfördelningen bland de som 

kommer i kontakt med elektronisk Word of Mouth är såklart inte enbart män, men 

av de som besvarade enkäten var det främst män. Sett till åldersskillnader är 

majoriteten av respondenter i åldrarna 18–39 år. Eftersom respondenterna liknar 

varandra demografiskt sett påverkas den upplevda trovärdigheten av den 

elektroniska Word of Mouth som sprids på forumet positivt (De Bruyn & Lilien, 

2008).  

 

Enligt den uppdelning som sker av Word of Mouth i en intern samt en extern del 

kan foruminläggen klassificeras som extern, eftersom den finns tillgänglig för 

personer utanför en personlig bekantskapskrets (Abrantes et al., 2012). Detta 

påverkar den upplevda trovärdigheten av elektronisk Word of Mouth på 

onlineforumet negativt (Abrantes et al., 2012), vilket i sin tur minskar 

sannolikheten för att kontakt med elektronisk Word of Mouth ska leda till ett köp 

(Babic Rosario et al., 2016). 

 

Övergripande appliceras AIDA-modellen för att ge en tydlig struktur till vilka steg 

en besökare går igenom när informationen i onlineforumet påverkar köpval. Denna 

modell kan appliceras till syftet eftersom det är att beskriva hur elektronisk Word 

of Mouth påverkar köpval.  

 

Med information i forumet menas den information som uppkommer ur den 

elektroniska Word of Mouth som existerar på Swedroid-forumet. 

 

6.1 Awareness 

Awareness är det stadiet då en besökare är medveten om att det existerar 

information om produkter på onlineforumet (Doole & Lowe, 2012). Detta steg 

behandlas av fråga 3, 4 och 5 i enkäten. 
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För att vara medveten om att det existerar information om produkter på 

onlineforumet måste respondenterna besöka forumet. Att säkerställa att 

respondenterna vet sedan tidigare att det existerar information om produkter på 

forumet är kan vara svårt eftersom de kan ha kommit i kontakt med enkäten innan 

de har varit i kontakt med information om produkter. Det är därför av intresse att 

veta hur aktiva respondenterna är på forumet. Om respondenterna har varit aktiva 

under en längre tidsperiod och läser forumet regelbundet är det en större chans att 

de är medvetna om att det existerar information om produkter på forumet. Med 

tanke på att Swedroids fokus är produkter av varumärket Android handlar många 

av de diskussioner som existerar på forumet om produkter. Majoriteten av 

respondenterna, 78%, läser forumen dagligen, vilket innebär att det är mycket 

troligt att de är medvetna om att det existerar information om produkter på 

forumet. 

 

92% av respondenterna är medlemmar och 76% av respondenterna har varit 

medlemmar i flera år. Ett medlemskap gör det även möjligt att göra egna inlägg 

och därmed sprida elektronisk Word of Mouth inom forumet (https://swedroid.se/). 

Ett längre medlemskap innebär att räckvidden för de foruminlägg respondenten 

har gjort är högre, eftersom det har funnits tillgängligt under en längre tidsperiod 

(Van Doorn et al., 2010). Ytterligare så anses foruminlägg från personer med ett 

längre medlemskap vara pålitliga (Dumrongsiri, 2010). Ett medlemskap som 

sträcker sig över en längre period innebär att respondenten har varit medveten om 

forumet minst lika länge som de har varit medlem.  

 

6.2 Interest 

Interest är när en besökare vill veta mer om en produkt och söker då upp 

information om produkten på onlineforumet (Doole & Lowe, 2012). Detta steg 

behandlas av fråga 6 och 10 i enkäten. Eftersom majoriteten av respondenterna 

besöker forumet dagligen ökar sannolikheten för att de blir intresserade av en 

produkt (Bickart & Schindler, 2001). För att informationen i forumet ska ha en 

påverkan på köpval måste besökare komma i kontakt med relevant information. 

Om en respondent sökt upp information om produkter vid ett tidigare tillfälle 

innebär det att respondenten har gått igenom steg 2 av AIDA-modellen. 
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Formen av den elektroniska Word of Mouth som existerar på onlineforumet är de 

foruminlägg som medlemmarna kan göra, genom att formen påverkas av de 

resurser som finns tillgängliga för medlemmar (Van Doorn et al., 2010). Enbart 

12% av respondenterna gör aldrig inlägg. Vilket innebär att resterande har någon 

gång varit med och spridit egen elektronisk Word of Mouth. Eftersom majoriteten 

av respondenterna själva har varit med och spridit elektronisk Word of Mouth 

påverkas uppfattningen kring trovärdigheten av informationen positivt (King et al., 

2014).  

 

92% av besökare anser att den information som finns i forumet är användbar för 

köpval, vilket är ett krav för att informationen i den elektroniska Word of Mouth 

som finns ska ha en påverkan och leda till köpval (De Bruyn & Lilien, 2008). 

Detta innebär att respondenterna själva anser att elektronisk Word of Mouth kan 

ha en påverkan på köpval. En möjlig anledning till detta är att Swedroid är ett 

forum med en stor mängd information, vilket går att se genom att de kallar sig 

själva ”Nordens största Android-Community” (https://swedroid.se/). Eftersom 

frågan behandlar forumet som helhet och mängden information som finns på 

forumet är stor anser respondenterna att det finns användbar information att hitta. 

Detta är ingen överraskning med tanke på att en av de huvudsakliga anledningarna 

till att konsumenter besöker onlineforum är för att uppsöka information relaterad 

till produkter (Hennig-Thurau & Walsh, 2003). 

 

94% av respondenterna har tidigare sökt upp information om produkter i forumet, 

detta kopplas tillbaka till AIDA-modellen och innebär att steg 1 och 2 har 

uppfyllts. Konsumenter söker oftare upp information om produkter som är 

populära (Zhu & Zhang, 2010), varför en så pass stor andel av respondenterna har 

tidigare sökt information förklaras därmed av att mobiler från varumärket Android 

är en av de populäraste i Sverige (IIS, 2016). 

 

6.3 Decision 

Decision är när en konsument har tagit del av information om en produkt och är 

intresserad av att köpa produkten (Doole & Lowe, 2012). Detta steg behandlas av 

fråga 1, 2, 7, 8 och 11 i enkäten. Efter att en besökare har kommit i kontakt med 
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relevant information på forumet tar besökaren ställning till huruvida de är 

intresserad av en produkt eller ej. Om respondenten är intresserad av att inhandla 

en produkt efter att ha tagit del av informationen i onlineforumet har respondenten 

gått igenom steg 3 av AIDA. 

 

Andelen relevant information av den information som besökare kommer i kontakt 

med på forumet genom elektronisk Word of Mouth är intressant. En högre andel 

relevant information innebär att det behandlas mer relevant information inom de 

diskussioner som existerar på onlineforumet. För att undersöka detta är två 

faktorer av intresse, hur stor andel av all elektronisk Word of Mouth i forumet är 

kopplade till en produkt och hur stor andel av foruminläggen som ej är kopplade 

till en produkt. Frågan som behandlade detta använde sig av likertskala, 52% av 

respondenterna gav 4 eller 5 på skalan från 1–5. Detta innebär att 52% anser att en 

stor andel av den information som respondenten kommer i kontakt genom 

elektronisk Word of Mouth har en påverkan på köpval. De 36% som besvarade 3 i 

denna fråga hamnade i mitten av skalan, vilket uppfattas som att de känner att 

varken en stor eller liten andel av informationen har en påverkan på köpval. En 

potentiell anledning till att så många svarade i mitten i skalan kan vara att de ej vet 

vad de ska svara. Eftersom majoriteten av respondenterna anser att en stor andel av 

den information som finns på forumet har en potentiell effekt på köpval får vi en 

bild av att de diskussioner som existerar på forumet behandlar produktinformation. 

Troligtvis då Android produkter med tanke på att det är fokusen för Swedroid. 

Resterande 12% av respondenterna ansåg att en liten eller mycket liten andel av 

informationen de kommer i kontakt med har påverkan på köpval.  

 

64% anser att det är mycket troligt att de kommer söka upp information om 

produkter i framtiden på forumet. De respondenter som är villiga att söka upp 

information om produkter i framtiden är de som anser att informationen var 

tillräckligt användbar för att motivera ett framtida besök. Det kan kopplas till att 

en stor andel av respondenterna anser att information i forumet är användbar för att 

stödja köp och därmed göra ett informerat köpbeslut. Hur trovärdig informationen 

i ett meddelande uppfattas är också viktigt att ta hänsyn till, med tanke på Word of 

Mouth måste anses trovärdig för att kunna påverka köpval (Babic Rosario et al., 
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2016). De som kommer uppsöka information i framtiden har troligtvis åsikten att 

tillgänglig information är trovärdig. Det är inte heller ett krav att elektronisk Word 

of Mouth leder till ett köp för att ha en effekt på köpval, genom att köpval kan 

innebära att en konsument ej köper en produkt.  

 

68% av respondenterna anser att informationen i forumet har varit en avgörande 

faktor vid köpval. Detta är en mindre andel än de som anser att den information 

som existerar på forumet är användbar. Anledningen till att andelen är lägre 

förklaras av att respondenten väljer att inte köpa eller att respondenten anser att 

information är otillräcklig för att göra ett köp. Detta visar att information finns att 

hitta genom elektronisk Word of Mouth i forumet och att respondenterna söker 

upp denna information, men att det inte alltid leder till att en besökare köper en 

produkt. Däremot ansågs informationen vara mycket hjälpsam av en majoritet, 

detta innebär att även om informationen anses hjälpsam för att fatta köpval betyder 

det inte nödvändigtvis att det är den avgörande faktorn för köpvalet. 

 

En anledning till att respondenter väljer att inte köpa kan vara att respondenterna 

var neutralt inställda till den produkt de uppsökte information om och kom i 

kontakt med negativ Word of Mouth. Negativ Word of Mouth innebär att den 

information som framkommer om en produkt är negativt laddad (Van Doorn et al., 

2010) och har ett starkare inflytande på konsumenter om de är neutralt inställda till 

en produkt (King et al., 2014; Cheung & Thadani, 2012). Huruvida Word of 

Mouth är positiv eller negativ påverkas i sin tur av vad avsändarens mål är genom 

spridning av Word of Mouth (Van Doorn et al., 2010). En möjlig anledning till att 

informationen anses otillräcklig kan vara att dessa personer inte söker upp 

information om produkter specifikt och kommer då bara i kontakt med mer 

generell information om produkter som de ej var intresserade av från första början.  

 

6.4 Action 

Action är då en besökare köper den produkt som de har sökt information om 

(Doole & Lowe, 2012). Detta steg behandlas av fråga 9 i enkäten. Om 

respondenten har inhandlat den produkt de är intresserad av i steg 3 av modellen 

har respondenten genomgått steg 4 i AIDA. 
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Majoriteten av respondenterna, 68%, anser att informationen i forumet har varit en 

avgörande faktor vid köpval. Därmed kan vi säga att 68% har gått igenom alla 

delar av AIDA-modellen, eftersom ett köp kräver att respondenten har gått igenom 

alla tidigare delar av modellen (Doole & Lowe, 2012). 

 

7 Diskussion 

Besökare av onlineforum påverkas främst av den upplevda trovärdigheten i den 

elektroniska Word of Mouth som besökare kommer i kontakt med. En klar 

majoritet av respondenterna anser att den information som existerar på forumet är 

relevant och i hög grad hjälpsam när det kommer att göra ett köpval. Detta är 

påverkat av det urval av respondenter som skedde. De besökare som besvarade 

enkät är troligtvis bland de mer aktiva på forumet och en anledning till att de är 

aktiva kan vara att de uppfattar informationen i forumet som användbar. Vilket 

gick att se genom att majoritet har varit medlem under en längre period och läser 

forumet dagligen. Det skulle vara av intresse att få mer respondenter som ej är 

regelbundet aktiva på onlineforumet för att få ett bredare perspektiv. Men detta är 

svårt att uppnå eftersom enkäten enbart är på framsidan av forumet under en kort 

period och personer som är mindre aktiva på forumet helt enkelt har en mindre 

chans att besöka forumet under denna tidsperiod. Ytterligare är troligtvis de 

personer som ej är lika engagerade i forumet mindre benägna att besvara en enkät 

om forumet. 
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8 Slutsats 

Respondenterna är besökare av ett onlineforum och en majoritet av respondenterna 

är män i åldrarna 18–39. Informationen i forumet ansågs av majoriteten av 

respondenterna vara användbar vid köpval, de kommer även regelbundet i kontakt 

med elektronisk Word of Mouth som innehåller värdefull information. En något 

mindre andel säger att informationen de har kommit i kontakt med har lett till ett 

slutgiligt köp. Dock är det fortfarande en majoritet som anser att informationen har 

lett till slutgiltigt köp. Men ett slutgiltigt köp är inte ett krav för att elektronisk 

Word of Mouth har en påverkan på köpval, eftersom köpval även kan innebära att 

de ej köper en produkt. De respondenter som anser att informationen i forumet har 

tidigare påverkat köpval ger inblick i hur respondenterna uppfattar effekten genom 

att de själva anser att den elektroniska Word of Mouth som de kommer i kontakt 

med har en märkbar påverkan.  

 

Slutsatsen från detta är därmed att elektronisk Word of Mouth inom ett 

onlineforum påverkar besökares köpval genom att de kommer i kontakt med 

trovärdig och relevant information, men dess effekt på köpval påverkas av 

informationens innehåll. Om informationen är otillräcklig kan besökare ej fatta ett 

köpval och om informationen är negativ påverkar det besökare genom att besökare 

ej köper den produkt som de har fått information om.  

 

9 Framtida forskning 

Datainsamlingen skedde på ett större onlineforum med ett troligtvis bättre rykte än 

andra mindre erkända onlineforum. För att bredda kunskapsläget inom området 

kan studier av mindre onlineforum vara av intresse, eftersom det även existerar 

elektronisk Word of Mouth på mindre onlineforum kan andra slutsatser och 

resultat uppkomma. 

 

För att uppnå en högre reliabilitet för framtida forskning kan antalet respondenter 

utökas, samt samla data från fler onlineforum. Genom att göra en jämförande 

studie mellan flera forum kan potentiella skillnader urskiljas och även studera 

relevansen av de faktorer som påverkar köpval.  
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Figurförteckning 

 

Enkätresultat 

Varje figur motsvarar en fråga i enkäten och resultat för frågan. 

Figur 1: 

 

Figur 2: 
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Figur 3: 
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Figur 5: 
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Figur 7: 

 

 

 

Figur 8: 

 

 



44 

 

 

Figur 9: 
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Figur 11: 

 

 


