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Sammanfattning

Teknisk komplicerade produkter s̊asom datorer, digitalkameror och mobiltelefoner har
blivit en del av vardagen, vilket även har breddat gruppen av konsumenter. Detta be-
tyder att tillverkare och försäljare har en större marknad att rikta sig till och att man
m̊aste anpassa och ändra sina vanor för hur man presenterar produkterna. Många av de
nya konsumenterna är inte intresserade av teknisk information utan är mer intresserade
av funktionen hos produkterna. Studien undersöker kvalitet och kvantitet av information
och försöker utreda hur graden av informationsöverlastning p̊averkas när dessa förändras.
Genom att förändra antalet attribut och mängden komplicerad information mäts urvals-
kvalitet och urvalseffektivitet samt subjektiva gensvar hos försökspersonerna. Resultaten
visar att antalet attribut inte signifikant p̊averkar graden av informationsövlerlastning
vilket bestrider resultat fr̊an tidigare forskning. Studien visar att man behöver utöka
resonemanget kring informationsöverlastning med ytterligare en dimension; kvalitet p̊a
information.
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Abstract

Computers, digital cameras and other technical-intensive products have become a great
part of everyday life. Larger groups of customers are consuming those products which
in turn leads to an increasing demand of specialized marketing efforts. Many of these
groups are new to the technology in question and few are interrested in the technical
specifications. This article addresses the concept of quantity and quality of information
and tries to put it in relation to information overload for the customer. By changing the
number of attributes and the quality of information, the effects on quality of choice, choice
performance and the subjective states are studied. Contrary to previous studies, results
show that changing the number of attributes has no significant inpact on the degree of
information overload. This study show that the concept of information overload has to
be extended by yet another dimension; quality of information.
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Introduktion

I takt med att Internet har utvecklats har
möjligheterna att presentera information ökat vilket
har lett till att mängden information och valmöjligheter
för internetkonsumenter har ökat dramatiskt. Den tek-
niska utvecklingen har gjort det möjligt att enkelt ka-
talogisera stora mängder varor och tjänster och p̊a kort
tid presentera allt fr̊an tekniska specifikationer till kom-
binationsmöjligheter utan ansträngning. Denna teknik
används i stor utsträckning av handelsplatser p̊a In-
ternet. Kunden ges p̊a detta sätt stora möjligheter att
ställa olika alternativ mot varandra för att p̊a enklast
möjliga sätt kunna göra det optimala valet. Ett vanligt
förekommande exempel är att p̊a begäran presentera
attribut för olika alternativ i en tabell. Som konsument
är det tänkt att man enkelt skall kunna jämföra de oli-
ka alternativen och därigenom p̊askynda valprocessen
men skall man som kund införskaffa en teknikintensiv
produkt är det lätt att man översköljs av för många
valmöjligheter. För m̊anga av dessa val tvingas man
som kund ta ställning till information som kräver spe-
cifik kompetens för att först̊a.

En undersökning gjord av Yahoo! (2001) visar att
för att öka konsumenters förtroendet för elektronisk
handel m̊aste försäljarna tillhandah̊alla användbar in-
formation om sina produkter, inte bara mer. Man kan
fr̊aga sig om en ökning av informationsmängden verk-
ligen är rätt sätt att locka till sig fler kunder. Ett ex-
empel är HP (2006) som via sin hemsida erbjuder inte
mindre än ca 40 modeller p̊a stationära datorer avsed-
da för hemanvändare med ca 30 attribut vardera. Det
är f̊a kunder som kan överblicka alla ca 40 modeller och
samtidigt hitta relevanta skillnader bland deras ca 30
attribut.

Den ideala konsumenten kan i teorin utvärdera al-
la möjligheter och i varje situation välja den optimala
varan. I verkligheten är det inte säkert att all infor-
mation kan hanteras av konsumenten vid alla tillfällen.
Istället för att underlätta valmöjligheten för kunden le-
der ett överflöd av information och valmöjligheter till
att kunden f̊ar sv̊arare att välja. Kunden drunknar i
mängden information och ett fenomen kallat informa-
tionsöverlastning eller ”information overload” uppst̊ar
(Jacoby m.fl., 1974b). Det som sker är att konsumen-
tens begränsade kapacitet att bearbeta informationen
blir överbelastad. Detta kan i sin tur leda till förvirring,
psykologisk överlastning och minskar möjligheten att
agera rationellt enligt Malhotra (1984). Mer konkret
orsakar informationsöverlastning enligt Herbig & Kra-
mer (1994) huvudsakligen tv̊a problem vid köpbeslut:

• Sv̊arigheter att hitta relevant information i infor-
mationsmängden.

• Sv̊arigheter att först̊a vilken information som är
relevant för funktionen.

Generellt sett vill de flesta kunder lägga ner mind-
re tid och engagemang p̊a att konfigurera sina val
själva. Dessutom är det endast en minoritet av kun-
derna som föredrar många valmöjligheter framför ett
f̊atal (Nelson, 2002). Detta p̊ast̊aende stöds av en stu-
die gjord av Lee & Lee (2004) där man visar att kun-
dens möjlighet att välja det optimala alternativet tyd-
ligt p̊averkats av hur mycket information kunden tving-
ats ta ställning till. Studien visar att mängden och
strukturen av olika produkters attribut har stor be-
tydelse för möjligheterna att välja optimalt. Slutsatsen
var att graden av informationsöverlastning p̊averkas av
mängden och strukturen av information kunden tving-
as ta ställning till.

Även andra faktorer, t.ex. huruvida man först̊ar in-
formationen eller ej, p̊averkar i stor grad kundens ur-
valprocess. För mycket komplex information kan till
och med skrämma bort kunder p̊a grund av att de
inte först̊ar informationen. En undersökning av Her-
big & Kramer (1994) visar att upp till 40 % av al-
la tillfr̊agade kunder undvek att köpa ny teknik p̊a
grund av att man inte först̊ar innebörden av konfigu-
rationsmöjligheter och val. Här är elektronisk handel
speciellt känslig för konsumenters tillfredsställelse och
förtroende eftersom det är lätt att vända sig till en
konkurrent om man inte är nöjd. En begränsning av
valmöjligheter och information för tekniskt komplice-
rade produkter kan snarare skapa en trygghet och i
slutändan en mer nöjd kund, framför allt om kunden
har begränsad tid och engagemang för köpet. Tidigare
har Keller & Staelin (1987) presenterat en studie där
man visar att det är relevant att diskutera informa-
tionskvalitet hos olika attribut.

Mot denna bakgrund studerar vi hur graden av
informationskomplexitet p̊averkar graden av informa-
tionsöverlastning för kunden. Vi p̊ast̊ar att det inte
räcker att ta hänsyn till antal alternativ och attri-
but. Ett attribut kan utöva olika grad av informa-
tionsöverlastning beroende p̊a graden av komplexitet
för den information attributet bär p̊a menar vi. Till
skillnad mot tidigare studier vill vi undersöka om yt-
terligare en dimension m̊aste beaktas; graden av infor-
mationskomplexitet som attributen bär p̊a.
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Tidigare forskning

informationsöverlastningens effekter p̊a konsumenter-
nas köpbeslut undersöktes av Jacoby m.fl. (1974a) och
Jacoby m.fl. (1974b) vars resultat visar att mängden in-
formation p̊averkade konsumenters möjlighet att göra
korrekta beslut vid val mellan m̊anga olika alternativ.
Artikeln definierade mängden information som anta-
let alternativ g̊anger antalet attribut. Undersökningen
gjordes genom att en grupp försökspersoner ombads
välja ut en dominant produkt (den bästa) medan man
varierade antalet attribut och alternativ och p̊a s̊a sätt
varierade mängden information. Resultaten fr̊an studi-
en visade att det fanns en relation mellan mängden
information och antalet alternativ. Ju mer informa-
tion försökspersonerna var tvungna att ta ställning till
desto sämre val gjorde de. Resultaten av dessa un-
dersökningar blev senare ifr̊agasatta av bl.a. Malhotra
m.fl. (1982) som menade att resultaten inte var en-
tydiga och vid en omanalys fann att det inte fanns
n̊agot stöd för att fler attribut och fler alternativ skul-
le p̊averka konsumenternas köpbeslut negativt. En del
av kritiken gick ut p̊a att man genom att variera an-
talet alternativ även hade förändrat sannolikheten att
slumpmässigt välja det bästa alternativet (Malhotra
m.fl., 1982). Det vill säga att det är större chans att
man slumpmässigt väljer det dominanta alternativet
när antalet alternativ är f̊a jämfört med när de är
m̊anga. Malhotra m.fl. (1982) och Malhotra (1984) ut-
tryckte även kritik mot hur man hade definierat infor-
mationsmängd.

P̊a senare tid har Lurie (2004) tagit en mer struk-
turerad ansats till informationsöverlastning med bas i
informationsteori (Shannon, 1949). Istället för att mäta
mängden information utifr̊an antal alternativ och attri-
but, menar Lurie att fördelningen mellan värdena p̊a
attributen mellan alternativen bestämmer mängden in-
formation som konsumenten tvingas ta ställning till.
Mängden information mäts i bitar och fler bitar in-
nebär mer information. Antalet bitar I(A) för attribut
A mätt med den strukturella metod ges av formeln:

I(A) = −
m∑

i=1

p(ai)log2p(ai) (1)

där ai(a1; a2, ..., am) är diskreta utfall av niv̊aer p̊a at-
tribut A och p(ai) är den relativa frekvensen av ai

mellan alternativen (Lurie, 2004). Enligt detta bestäms
mängden information av distributionen av värdena p̊a
de olika attributen. Som exempel kan vi föreställa oss
ett antal modeller av MP3-spelare där storleken p̊a

minnet varierar mellan tre niv̊aer (128, 256 och 512
MB). Om dessa tre niv̊aer är jämt fördelade mellan de
olika MP3-spelarna s̊a att 1

3 har 128 MB, 1
3 har 256 MB

och en 1
3 har 512 MB. Med ekvation (1) f̊ar vi fram att

det är 1, 58 bitar information för kunden att hantera
enligt beräkningen nedan.

−(
1
3
∗ log2

1
3

+
1
3
∗ log2

1
3

+
1
3
∗ log2

1
3
) = 1, 58 (2)

Om mängden minne i de olika MP3-spelarna istället
var ojämnt fördelat s̊a att 1

10 har 128 MB, 8
10 har 256

MB och 1
10 har 512 MB f̊ar vi med ekvation (1) fram att

det är 0, 92 bitar information enligt följande beräkning.

−(
1
10

∗ log2
1
10

+
8
10

∗ log2
8
10

+
1
10

∗ log2
1
10

) = 0, 92 (3)

Lurie (2004) gjorde en studie som undersökte om
fördelningen av värdena p̊a attributen mellan alter-
nativ bättre kunde förutsäga effekterna av informa-
tionsöverlastning än om man enbart räknar mängden
information utifr̊an antalet alternativ och attribut.
Försökspersonerna ombads att välja det dominanta al-
ternativet. Resultaten visade att den strukturella an-
satsen bättre kunde beskriva informationsöverlastning
än tidigare studier av Jacoby m.fl. (1974a), Jacoby m.fl.
(1974b) och Malhotra m.fl. (1982). För att mäta gra-
den av informationsöverlastning introducerade Lurie
ett m̊att p̊a hur nära det bästa möjliga valet kunden
lyckats välja kallat urvalskvalitet eller ”choice quality”.
Måttet baseras p̊a den relativa nyttan för ett val
WAVChoice

1 i förh̊allande till den maximala relativa
nyttan WAVBest enligt formeln:

CQ =
WAVChoice − WAVWorst

WAVBest − WAVWorst
(4)

där variabeln CQ st̊ar för urvalskvalitet. Som framg̊ar
av ekvationen är måttet enhetslöst och passar därför
bra att användas till valfri studie. Kvalitetsm̊attet vi-
sar förh̊allandet mellan gjort val och bästa möjliga val
och varierar mellan 0, 0 och 1, 0 för det sämsta respekti-
ve det bästa möjliga valet. En försöksperson som väljer
det dominanta alternativet kommer allts̊a att f̊a en CQ
p̊a 1, 0. Beräknar man medelvärdet av CQ för en grupp
människor mäter detta allts̊a hur nära gruppen som
helhet lyckats komma det bästa möjliga valet.

För att fullt ut kunna undersöka informa-
tionsöverlastningens effekter och beräkna mängden in-
formation m̊aste man ta med fördelningen av värdena
för varje attribut mellan alternativen men även för an-
talet alternativ och antal attribut per alternativ (Lee

1Weighted Additive Value

2



& Lee, 2004). I studien undersöktes effekterna av infor-
mationsöverlastning i en e-handelsmiljö p̊a konsumen-
ternas urvalskvalitet (4). Informationsmängden mättes
utifr̊an antalet alternativ, attribut och fördelning av
värdena för varje attribut mellan alternativen. Un-
dersökningen kombinerade allts̊a b̊ade den traditionella
och strukturella ansatsen för att undersöka informa-
tionsöverlastning. Man valde i denna studie att stude-
ra hur graden av informationsöverlastning p̊averkades
vid val av CD-spelare genom att variera antalet spe-
lare mellan 18 och 27, antalet attribut mellan 9 och
18 samt fördelningen av värdena för varje attribut.
Fördelningen p̊a attributen var antigen jämn eller
ojämn.

Resultaten visar att en ökning av antalet alter-
nativ inte p̊averkade urvalskvaliteten (4), medan en
ökning av antalet attribut eller jämn fördelningen mel-
lan värdena p̊a attributen medförde en markant minsk-
ning av urvalskvaliteten. Dessa resultat stödde resulta-
ten fr̊an tidigare undersökningar av Lurie (2004) men
visade även att antalet attribut p̊averkade konsumen-
ternas grad av informationsöverlastning.

En del av kritiken mot Jacoby m.fl. (1974a) var
att man inte hade tagit hänsyn till hur man väljer i
förh̊allande till slumpen. Därför introducerade John-
son & Payne (1985) ett m̊att p̊a urvalseffektivitet eller
”choice performance” där man ställer nyttan av ett val
EVHeuristicChoice i förh̊allande till den genomsnittliga
nyttan av att slumpmässigt göra valet EVRandomChoice

enligt formeln:

CP =
EVHeuristicChoice − EVRandomChoice

EVOptimalChoice − EVRandomChoice
(5)

där variabeln CP st̊ar för urvalseffektivitet. Detta m̊att
liknar urvalskvalitet (4) och är enhetslöst men det
sträcker sig mellan −1, 0 och 1, 0. Ett slumpmässigt val
motsvarar 0, 0 och därför kan man relatera till huruvi-
da man gjort ett bättre (över 0, 0) eller sämre (under
0, 0) val än slumpen.

En aspekt som varken Lurie (2004) eller Lee & Lee
(2004) tar hänsyn till är hur kvalitet av information kan
p̊averka graden av informationsöverlastning. Tidigare
studier genomförda av Keller & Staelin (1987) hade
som m̊al att studera just hur relationen mellan infor-
mationskvalitet och informationskvantitet p̊averkar ur-
valseffektivitet. Författarnas syn skiljer sig fr̊an andra
studier där man möjligtvis haft en för optimistisk syn
p̊a alla omständigheter under en urvalsprocess. Som
utg̊angspunkt definierar man kundens nytta för val i
som u∗i vid idealiska förh̊allanden, d̊a kunden kan ta
hänsyn till all information som presenteras. I verklig-

heten finns begränsningar i kundens möjlighet att be-
handla information och man definierar û1 som kundens
nytta för alternativ i d̊a man tar hänsyn till detta. Man
kan d̊a se εi som en kostnad att hantera information
enligt formeln:

εi = u∗i − ûi (6)

Kostnaden εi motsvarar allts̊a skillnaden mellan verk-
liga förh̊allanden och idealiska förh̊allanden. Med det-
ta som utg̊angspunkt ansätts en egen definition av ur-
valseffektivitet y∗i eller ”choice effectiveness” som tar
hänsyn till kostnaden för att behandla information en-
ligt formeln:

y∗i =
u∗i

u∗i − |εi|
(7)

I artikeln härleds även ett samband mellan urvalseffek-
tivitet (7), informationskvantitet N och informations-
kvalitet TQ som följer:

y∗i = −g1(N) + g2(TQ) + ε2i (8)

Utifr̊an detta kan man betrakta informa-
tionsöverlastning som när y∗i minskar som följd av
att g1(N) ökar snabbare än g1(TQ) vid en förändring
av information.

För att testa sina teorier gjorde Keller & Staelin
en undersökning, där man mätte hur urvalseffektivi-
teten (8) hos försökspersonernas val av arbetserbju-
danden p̊averkades av kvantiteten N och kvaliteten
TQ p̊a information. Följande tv̊a premisser l̊ag som
utg̊angspunkt för studien:

P1a: En ökning av kvantiteten av information i attri-
buten medan den totala kvaliteten p̊a information
är konstant, leder till minskning, i genomsnitt, av
beslutseffektiviteten.

P1b: En ökning av den totala kvaliteten p̊a informa-
tion medan kvantiteten h̊alls konstant kommer att
leda till en ökning, i genomsnitt, av beslutseffek-
tiviteten.

Den empiriska undersökningen var uppdelad i tre
faser. I den första fasen bestämdes kvaliteten p̊a infor-
mationen genom att försökspersonerna fick sätta betyg
p̊a hur viktigt de tyckte varje attribut som ofta förekom
i samband med arbetserbjudanden var. De olika at-
tributen rangordnades sedan efter försökspersonernas
betyg. Detta sätt att mäta kvaliteten p̊a information
förutsätter att försökspersonerna först̊ar informatio-
nen. I de andra tv̊a faserna fick försökspersonerna välja
mellan olika arbetserbjudanden utifr̊an attributen de
just betygsatt. Artikeln presenterar flera intressanta re-
sultat, bl.a. att om kvaliteten p̊a informationen ökades,
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använde försökspersonerna mer av den tillgängliga in-
formationen. Resultaten visade även att urvalseffektivi-
teten avtog efter att ha först ha ökat ju mer man ökade
kvaliteten p̊a information. Keller & Staelin motiverar
detta med att försökspersonerna utsätts för informa-
tionsöverlastning när de tog till sig och använde mer
och mer information. I v̊art fall där vi tittar p̊a hur kon-
sumenter reagerar p̊a information som de inte först̊ar
kan vi inte mäta urvalseffektivitet enligt ekvationen (8)
eftersom den förutsätter att man p̊a förhand prioriterar
informationen. Vikten av bra kvalitet p̊a information är
särskilt uppenbar när det gäller försäljning av tekniskt
komplicerade varor p̊a Internet, framför allt d̊a myc-
ket av informationen som presenteras är av synnerlig
teknisk karaktär. Enligt Schneider (1987) är det just
när informationen är osäker, otydlig eller komplex som
informationsöverlastning inträffar.

För att undersöka effekterna av kvalitet och kvan-
titet av information p̊a konsumenters möjligheter att
göra ett korrekt val har vi gjort en empirisk un-
dersökning som framför allt bygger vidare p̊a un-
dersökningar gjorda av Lee & Lee. Vi l̊anar även ideér
om bearbetningskostnader för information fr̊an Keller
& Staelin samt urvalskvalitet (4) och urvalseffektivitet
(5) fr̊an Lurie och Johnson & Payne. Till skillnad fr̊an
studien gjord av Lee & Lee menar vi att varje attribut
i sig kan utöva olika mycket informationsöverlastning
beroende p̊a vad för typ av information det bär p̊a. Det
vi vill undersöka är om det finns ytterligare en dimen-
sion som p̊averkar urvalskvalitet och urvalseffektivitet.

Hypoteser

Flera faktorer som antalet attribut och fördelningen
av värdena för varje attribut mellan alternativen har
visat sig p̊averka graden av informationsöverlastning
konsumenten utsätts för. Vi p̊ast̊ar att ytterligare en
dimension m̊aste beaktas; graden av informationskom-
plexitet som attributen bär p̊a. En ökning av informa-
tionskomplexiteten vill vi visa ökar graden av informa-
tionsöverlastning vid köp av teknikintensiva produkter.
För v̊ar studie ställer vi därför upp sex hypoteser. De
första tv̊a gäller förändringar i konsumentens faktiska
beteende medan de resterande fyra gäller förändringar
i hur konsumenten p̊ast̊ar sig upplevt valprocessen.

H1: En ökning av antalet attribut hos en fix mängd
alternativ kommer att minska sannolikheten att
kunden väljer den dominanta konfigurationen.

Denna hypotes testas för att verifiera resultaten fr̊an
studierna gjorda av Lee & Lee (2004) och Lurie (2004).

En ökning av antalet attribut leder till en ökande grad
av informationsöverlastning. Detta resulterar i att kun-
den f̊ar sv̊arare att efter instruktion välja ut en domi-
nant konfiguration bland en uppsättning konfiguratio-
ner.

H2: En ökning av graden av teknisk information för
ett fixt antal attribut kommer att minska sanno-
likheten att kunden väljer den dominanta konfi-
gurationen.

Vi p̊ast̊ar att en ökning av den tekniska niv̊an av in-
formation kunden tvingas ta ställning till kan ha ne-
gativ inverkan p̊a urvalsprocessen. En niv̊a av teknisk
information som överstiger vad kunden för tillfället
kan hantera leder till en ökande grad av informa-
tionsöverlastning. Detta resulterar i att kunden f̊ar
sv̊arare att (efter instruktion) välja ut en dominant
konfiguration bland en uppsättning konfigurationer.

H3: En ökning av antalet attribut hos en fix mängd
alternativ kommer att minska kundens upplevda
säkerhet i valprocessen.

Denna hypotes testas för att verifiera resultaten fr̊an
studierna gjorda av Lee & Lee (2004) och Lurie (2004).
En ökning av antalet attribut leder till en ökande grad
av informationsöverlastning. Detta resulterar i att kun-
den upplever sig vara mindre säker med sitt val av kon-
figuration.

H4: En ökning av antalet attribut hos en fix mängd
alternativ kommer att öka kundens upplevda grad
av förvirrande information.

Denna hypotes testas för att verifiera resultaten fr̊an
studierna gjorda av Lee & Lee (2004) och Lurie (2004).
En ökning av antalet attribut leder till en ökande grad
av informationsöverlastning. Detta resulterar i att kun-
den upplever att den information han eller hon tvingats
ta ställning till i högre grad upplevs som förvirrande.

H5: En ökning av graden av teknisk information för
ett fixt antal attribut kommer att minska kundens
upplevda säkerhet i valprocessen.

Vi p̊ast̊ar att en ökning av den tekniska niv̊an av in-
formation kunden tvingas ta ställning till kan ha ne-
gativ inverkan p̊a urvalsprocessen. En niv̊a av teknisk
information som överstiger vad kunden vid tillfället
kan hantera leder till en ökande grad av informa-
tionsöverlastning. Detta resulterar i att kunden upple-
ver sig vara mindre säker med sitt val av konfiguration.

H6: En ökning av graden av teknisk information för
ett fixt antal attribut kommer att öka kundens
upplevda grad av förvirrande information.
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Grupp Antal försökspersoner Antal attribut Teknisk information Bitar (1)
A 26 24 Hög niv̊a 20,5
B 41 12 Hög niv̊a 9
C 24 24 L̊ag niv̊a 16,6

Tabell 1: Översikt över de olika e-handelsplatserna.

Vi p̊ast̊ar att en ökning av den tekniska niv̊an av in-
formation kunden tvingas ta ställning till kan ha ne-
gativ inverkan p̊a urvalsprocessen. En niv̊a av teknisk
information som överstiger vad kunden vid tillfället
kan hantera leder till en ökande grad av informa-
tionsöverlastning. Detta resulterar i att den informa-
tion kunden tvingats ta ställning till i högre grad upp-
levs som förvirrande.

Studie

Som grund för v̊ara studier har vi ansett att ett
experiment och en enklare enkät varit nödvändig.
Experimentet hade till syfte att utsätta olika grup-
per av försökspersoner för olika grad av informa-
tionsöverlastning. Graden av informationsöverlastning
kan sedan studeras utifr̊an variablerna urvals-
kvalitet (CQ) och urvalseffektivitet (CP ) samt
försökspersonernas subjektiva gensvar som avspeglas i
enkäten. Detta upplägg liknar t.ex. Lee & Lee (2004)
där man l̊atit en grupp välja ut en optimal produkt
utifr̊an ett varierande informationsmaterial. För denna
studie valdes en stationär dator som produkt för expe-
rimenten eftersom det finns mycket teknisk information
att tillg̊a för denna typ av produkter. Det är dessutom
enkelt att variera den tekniska niv̊an för attributen.

För experimentet utvecklades en e-handelsplats där
försökspersonerna först skulle välja en datormodell för
att sedan välja tillbehör till denna. Målet var att
f̊a köpupplevelsen s̊a lik en riktig e-handelsplats som
möjligt. En förutsättning för att kunna studera effek-
terna av olika grad av informationsöverlastning var
att kunna variera informationsinneh̊allet och därför ut-
vecklades tre varianter av e-handelsplatsen. Alla tre ha-
de fyra olika datorer att välja mellan medan antalet
attribut och den tekniska niv̊an p̊a informationen vari-
erades. E-handelsplatserna benämns med A, B och C
och de försökspersoner som är sammankopplade med
en viss e-handelsplats benämns grupp A, grupp B och
grupp C. E-handelsplats A innehöll m̊anga attribut och
en hög niv̊a p̊a den tekniska information. Antal attribut
var 24 och informationsmängden 20, 5 bitar (1). För B

var antalet attribut 12, antalet bitar (1) information 9
och samma tekniska niv̊a p̊a informationen som A. E-
handelsplats C innehöll lika många attribut som A men
en lägre teknisk niv̊a p̊a informationen. Den lägre niv̊an
p̊a den tekniska informationen gjorde att fördelningen
av värdena p̊a attributen mellan de olika alternativen
förändrades och därför var antalet bitar (1) information
16, 6.

Efter att köpet genomförts presenterades
försökspersonerna med en enkät med 9 fr̊agor rörande
köpupplevelsen. Varje fr̊aga besvarades med hjälp av
en sjugradig skala av Likert-typ (0=Instämmer ej och
6=Instämmer helt). Dessa fr̊agor var tänkta att f̊anga
upp signaler p̊a graden av informationsöverlastning
för att därigenom kunna dra slutsatser om de oli-
ka e-handelsplatserna. Följande fr̊agor ställdes till
försökspersonerna:

1: Jag kännner mig säker med mitt val
2: Den tekniska informationen gör mig förvirrad
3: Jag tycker att valet var sv̊art
4: Mängden information gjorde att jag
inte skulle vilja genomföra köpet
5: Många egenskaper liknade varandra
6: Det var för mycket teknisk information
att ta hänsyn till
7: Jag skulle vilja haft mer teknisk information
8: Jag förstod de tekniska specifikationerna
9: Jag känner stort förtroende för webshoppen

Tiden för att besvara fr̊agorna var inte inräknade
i tiden för själva försöket. Fr̊agorna 1 och 2 är tänkta
att testa hypoteserna H3 till och med H6. De reste-
rande fr̊agorna användes för att avspegla det allmänna
subjektiva gensvaret hos försökspersonen.

Förstudie

För att verifiera att undersökningen var logisk och gick
att först̊a gjorde vi en förstudie med tre studenter. Den
respons vi fick av studenterna hjälpte oss att kontrol-
lera att testet gick att genomföra och att fr̊agorna var
relevanta. Vi ville även se att testpersonerna förstod
fr̊agorna och kunde svara p̊a fr̊agorna p̊a ett korrekt
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Grupp Antal attribut Teknisk information Bitar (1) Urvalskvalitet (CQ) Urvalseffektivitet (CP )
A 24 Hög niv̊a 20,5 0,77 0,55
B 12 Hög niv̊a 9 0,53 0,43
C 24 L̊ag niv̊a 16,6 0,87 0,75

Tabell 2: Översikt över resultaten för de olika e-handelsplatserna och grupperna.

sätt. Testet genomfördes med lyckat resultat och n̊agra
småfel rättades till.

Urvalspopulation

Målet var att ha en bred urvalspopulation och inte ba-
ra tekniskt insatta personer. Anledningen till att man
vill ha en s̊a bred urvalspopulation som möjligt är att
f̊a en rättvisande bild av informationsöverlastning hos
personer generellt och inte bara för en speciell grupp
människor. Skickar man endast e-post finns en risk att
man bara n̊ar personer som är insatta i ämnet vilket
gör att den typ av informationsöverlastning vi i studi-
en ville studera inte uppst̊ar. Totalt gjorde 94 personer
försöket, varav 47 personer via e-post och 47 personer
”p̊a stan”.

Utformning

Hälften av undersökningen genomfördes ”p̊a stan” i
form av en interaktiv enkätundersökning. Deltagar-
na fick genomföra försöket p̊a tv̊a bärbara datorer.
Försökspersonerna ombads slutföra försöket p̊a ca fy-
ra minuter och de som inte klarade av försöket in-
om fem minuter räknades bort. Detta för att skapa
förutsättningar för informationsöverlastning och max-
imera skillnader mellan de olika grupperna p̊a samma
sätt som tidigare studier, t.ex. av Lurie (2004) och Lee
& Lee (2004). Totalt sett var vi tvungna att exklude-
ra tre personer eftersom de inte höll sig inom tidsra-
men. Medeltiderna för de olika grupperna l̊ag mellan
tv̊a och tre minuter efter att de tre avvikande resul-
taten tagits bort, vilket ligger l̊angt under den max-
gräns p̊a fem minuter som vi satt upp. Som motiva-
tion i sommarvärmen bjöds deltagarna p̊a glass. En
del av studien genomfördes även via en websida vars
adress skickades ut via e-post till vänner och bekanta.
Förstudieundersökningen genomfördes via e-post och
bestod av teknologer fr̊an linjen Informationsteknik p̊a
KTH. Försökspersonerna delades slumpmässigt in i en
av de tre grupperna (A, B eller C) med hjälp av en
uniform slumptalsgenerator.

Resultat

Graden av urvalskvalitet (CQ) beräknades för de
olika grupperna utifr̊an ekvation (4). Variabeln CQ
jämfördes parvis mellan alla grupper (A, B och C)
med tre T-tester. Resultaten fr̊an T-testerna visar att
alla grupper har signifikant (p < 0, 05) parvis åtskilda
värden för urvalskvalitet (CQ).

Hypotes H1 m̊aste därmed förkastas. Eftersom vari-
abeln för urvalskvalitet (CQ) signifikant skiljer sig mel-
lan grupp A och grupp B och att grupp A har högre
CQ än grupp B. Resultatet är intressant eftersom det
bestrider resultaten fr̊an Lurie (2004) och Lee & Lee
(2004).

Hypotes H2 kan inte förkastas. Eftersom variabeln
för urvalskvalitet (CQ) signifikant skiljer sig mellan
grupp A och grupp C och att grupp C har högre CQ
än grupp A. Urvalskvaliteten var signifikant bättre för
grupp C än grupp A.

Graden av urvalseffektivitet (CP ) beräknades för
de olika grupperna utifr̊an ekvation (5). Alla grup-
per hade i medeltal gjort bättre val än slumpen. Här
jämfördes variabeln urvalseffektivitet (CP ) parvis mel-
lan alla grupper (A, B och C) med tre T-tester. Resul-
taten fr̊an T-testerna visar att alla grupper har signifi-
kant (p < 0, 05) parvis åtskilda värden för urvalseffek-
tivitet (CP ). Försökspersoner i grupp C lyckades bäst
med ett medelvärde för urvalseffektivitet p̊a 0, 75, att
jämföra med grupp B där medelvärdet l̊ag p̊a 0, 43 och
grupp A med ett medelvärde p̊a 0, 55 för urvalseffekti-
viteten (CP ).

För att mäta hur förvirrande försökspersonerna
upplevde informationen samt hur säkra de kände sig
med sitt val användes svaren fr̊an fr̊aga 1 och fr̊aga 2
fr̊an enkäten. För fr̊aga 1 kopplades skalan mellan In-
stämmer ej och Instämmer helt till värdena mellan 6
och 0. För fr̊aga 2 kopplades skalan mellan Instämmer
ej och Instämmer helt till värdena mellan 0 och 6.
Resultaten av ANOVA-tester (”analysis of variance”)
(Sundberg, 1997) visar att det inte fanns n̊agon signi-
fikant (p < 0, 05) skillnad mellan grupp A och grupp
B respektive grupp A och grupp C för fr̊aga 1. Hypo-
teserna H3 och H5 m̊aste följdaktligen förkastas. För
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Hypotes Beskrivning Resultat
H1 Fler attribut medför sämre val Förkastas
H2 Mer teknisk information medför sämre val Kan ej förkastas
H3 Fler attribut medför sämre säkerhet Förkastas
H4 Fler attribut ökar förvirringen Förkastas
H5 Mer teknisk information medför sämre säkerhet Förkastas
H6 Mer teknisk information ökar förvirringen Kan ej förkastas

Tabell 3: Sammanfattning av resultaten av hypotestesterna.

fr̊aga 2 finns det ingen signifikant (p < 0, 05) skillnad
mellan grupp A och grupp B vilket gör att även hy-
potes H4 m̊aste förkastas. Dock fanns det en signifi-
kant (p < 0, 05) skillnad mellan grupp A och grupp
C för fr̊aga 2 där en större andel av försökspersonerna
i grupp A kände sig förvirrade av den tekniska infor-
mation. Detta gör att hypotes H6 inte kan förkastas.
För resterande fr̊agor visade ANOVA-tester att det in-
te fanns n̊agon signifikant (p < 0, 05) skillnad mellan
de olika grupperna.

Diskussion

Resultaten i den här studien kan inte bekräfta re-
sultaten fr̊an tidigare studier. Det behöver dock in-
te innebära att man måste förkasta den strukturella
ansatsen p̊a informationsöverlastning. Studien har vi-
sat att man i linje med forskning av Keller & Stae-
lin (1987) behöver utöka resonemanget kring informa-
tionsöverlastning med ytterligare en dimension; kvali-
tet p̊a informationen.

Vid en ökning av antalet attribut har även graden
av urvalskvalitet (4) ökat. Detta motsäger resultaten
fr̊an studier gjorda av Lee & Lee (2004), Lurie (2004)
och Keller & Staelin (1987). En möjlig förklaring skul-
le kunna vara att antalet attribut varierades i för li-
ten omfattning i denna studie och att den extra in-
formationen gjorde det lättare för försökspersonerna
att göra ett bättre val. Detta i likhet med studien av
Keller & Staelin (1987) där en ökning av urvalseffek-
tivitet (8) till en början kunde observeras innan infor-
mationsöverlastning uppstod. Möjligen skiljde sig kun-
skapsniv̊an hos försökspersonerna mellan de olika grup-
perna vilket även det skulle förklara att grupp B lyc-
kades sämre än grupp A. Ser man endast till antalet
bitar information (1) borde grupp B varit överlägsen
vad gäller b̊ade urvalskvalitet (4) och urvalseffektivitet
(5) eftersom grupp B hade i stort sett hälften s̊a m̊anga
bitar information som b̊ade grupp A och grupp C var
för sig. Resultaten kunde inte heller p̊avisa n̊agon sig-

nifikant skillnad i upplevd säkerhet i valet och graden
av upplevd förvirringen hos försökspersonerna mellan
grupp A och grupp B, trots de skilda resultaten vad
gäller urvalskvalitet (4) och urvalseffektivitet (5). En
möjlig tolkning av detta resultat är att b̊ada grupper-
na generellt upplevde köpprocessen lika ”sv̊ar” trots
skillnader i information räknat i bitar (1). I motsats
till v̊ara uppställda hypoteser vad gäller köpupplevelsen
hos försökspersonerna kunde inte heller n̊agon signifi-
kant skillnad observeras i upplevd säkerhet i valet hos
försökspersonerna mellan grupp A och grupp C. Detta
betyder att en ökning av kvaliteten inte gör att kun-
derna känner sig säkrare i sitt val. Många har star-
ka associationer till en produkt som datorer eftersom
de i stor utsträckning används b̊ade i hemmet och
p̊a arbetsplatsen. Möjligtvis spelar en allmänt avig in-
ställning till just datorer stor roll vilket gör att den
generella inställningen återspeglats i enkäten snarare
än vad man upplevde under försöket. Detta yttrade sig
i form av kommentarer som ”datorer?! nej, jag är fel
person att fr̊aga om s̊adant”. Förmodligen hade denna
förutbestämda självkritiska syn större inverkan p̊a hur
dessa personer svarade i enkäten än hur de egentligen
upplevde urvalsprocessen. Det är möjligt att ett test
utfört med andra produkter där associationerna inte
är lika starkt rotade skulle ge helt andra resultat.

Vad gäller hur förvirrande informationen upplev-
des kunde man observera en signifikant skillnad mellan
grupp A och grupp C. Personer i grupp C uttryckte i
en betydande lägre grad att de upplevde informationen
som förvirrande än personer i grupp A. Resultaten visar
dessutom att det finns en signifikant skillnad för urvals-
kvalitet (4) och urvalseffektivitet (5) mellan grupperna
A och C. Personer i grupp C valde i markant högre
utsträckning den dominanta konfigurationen än perso-
ner i grupp A. B̊ada dessa resultat stödjer antagan-
det om att ytterligare en dimension, kvalitet p̊a infor-
mationen, m̊aste beaktas. Till detta resultat bör man
tillägga att fördelningen mellan värdena för vissa attri-
but skiljde sig mellan grupp A och grupp C. Detta gjor-
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de att dessa tv̊a grupper skiljde sig vad gäller hur stor
informationsmängd räknat i bitar (1) försökspersonen
var tvungen att beakta. Anmärkningsvärt är dock att
trots att grupp C hade fler bitar (1) information än
grupp B kunde vi observera ett signifikant bättre re-
sultat vad gäller b̊ade urvalskvalitet (4) och urvalsef-
fektivitet (5) i denna grupp jämfört med grupp B trots
att b̊ade antal attribut och antal bitar (1) var högre för
grupp C jämfört med grupp B. Detta stärker ytterliga-
re p̊ast̊aendet att det kan finnas andra bakomliggande
faktorer, t.ex. kvalitet p̊a informationen, som p̊averkar
urvalsprocessen.

En utökad studie med fler respondenter är ett bra
steg för vidare forskning och skulle ge tydligare re-
sultat. Eventuellt kan andra fr̊agor i enkäten bättre
avspegla hur försökspersonerna upplevt experimentet.
Ytterligare studier där andra teknikintensiva produk-
ter används, exempelvis platta TV-apparater, skulle
troligtvis föra diskussionen fram̊at. En utvidgning av
undersökningen där man mäter förkunskaper och de-
mografisk information skulle säkerställa att grupperna
är lika för att därmed säkrare kunna avgöra faktorer
som p̊averkar informationsöverlastning.

8



Referenser

Herbig, Paul A. och Kramer, Hugh. The effect of in-
formation overload on the innovation choice process.
Journal of Consumer Marketing, 11 (2): 45–54, 1994.
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Bilaga A

Figur 1: Webshop för grupp B - sida 1
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Figur 2: Webshop för grupp B - sida 2
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