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Sammandrag:  

Sökmotorer, konstant tillgång till internet och smarttelefoner är idag en självklarhet 
för en stor del av världens befolkning. Svaret på alla konsumentens frågor finns en 
sökning bort och är konstant tillgängligt. Vare sig det handlar om morgondagens 
väderleksrapport eller vilken Rolex som skulle passa dig bäst. Konsumenter har 
möjlighet att genast agera på det man vill ha eller behöver just nu. Google, världens 
ledande sökmotor, har konstaterat att dessa faktorer tillsammans lett till ett skifte i 
konsumentbeteende och namngivit fenomenet mikrostunder.  

Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för konceptet mikrostunder genom 
att bygga en tentativ modell med hjälp av teoretiska och empiriska stöd. 

Avhandlingen tar avstamp i existerande marknadsföringslitteratur för att teoretiskt 
kunna bygga en tentativ modell. SOR-modellen används för att kunna lägga grund till 
den tentativa modellen för mikrostunder. De tre elementen som identifieras byggs 
sedan upp med hjälp av teorier inom impulsköpsbeteende, sökbeteende och digitalt 
konsumentbeteende.  

I avhandlingens undersökning används tre olika datainsamlingsmetoder; insamling 
av loggböcker, djupintervjuer samt återskapade av mikrostunder. Detta med syfte att 
skapa en empirisk grund som kan belysa fenomenet mikrostunder ur flera olika 
infallsvinklar. Datainsamlingen fokuserar på att utforska de element som identifierats 
i den teoretiska referensramen. Undersökningen genomfördes med åtta informanter.  

Slutligen presenteras en tentativ modell för mikrostunder som byggts upp med hjälp 
av teoretiska och empiriska stöd. Modellen är en linjär processmodell som rör sig från 
stimuli till mikrostund för att sedan sluta i en söksession. Varje element av modellen 
fylls även med empiriska och teoretiska fynd för att fördjupa förståelsen. Den tentativa 
modellen för mikrostunder kan användas som grund för att vidare utveckla förståelsen 
för fenomenet.  

Nyckelord: mikrostund, sökbeteende, Google, söksessioner, stimuli 
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1 INLEDNING 

Konsumenters beteende utvecklas bland annat till följd av att nya innovationer som 

etableras blir en del av konsumentens vardag. Internet ligger som grund för många av de 

förändringar i konsumentbeteende som utvecklas ännu idag. Internet gav till exempel 

upphov till online shopping och e-commerce, som i sin tur medförde ett skifte i 

konsumentbeteende som har lett till att Amazon idag är ett av världens högst värderade 

företag (Forbes 2017). Utvecklingen av smarttelefoner i kombination med förbättrade 

internetuppkopplingar har även gett upphov till tjänster som Spotify, Uber och Seamless. 

Dessa tjänster svarar på konsumenters behov och vilja att få tag på något snabbt och 

genast när konsumenter vill, till exempel Spotify som ger konsumenter möjlighet att 

lyssna på vilken låt de vill genast när de önskar. Det finns flera liknande tjänster i 

smarttelefoner som påvisar kravet på omedelbarhet och att man kan få tag på tjänster i 

ett ögonblick, en privilegiet som ändrat hur konsumenter fattar sina beslut. (Lacoste 

citerad i American Marketing Associations 2016)  

Sedan länge har informationssökning identifierats vara ett beteende hos konsumenter 

som sker i samband med att ett beslut ska fattas (se bland annat Steigler 1961). Bland 

andra så utvecklade Stigler redan år 1961 en modell över konsumentens sökbeteende. 

(Manning & Morgan 1982) Sökandet efter information ger konsumenter alternativa 

lösningar på det problem som ska lösas med ett köpbeslut. Tidigare innebar 

informationssökning främst att konsumenter eventuellt kontaktade försäljare och 

diskuterade med bekanta eller jämförde priser i affären (Peter och Olson 2008:165–166) 

för att få information om alternativa lösningar. I och med internets, smarttelefoners och 

tillhörande tjänsters spridning har det dock vuxit fram nya kanaler som förenklar 

informationssökningen och gör den omedelbart tillgänglig för konsumenter. Vänners 

åsikter finns en tweet bort, kundrecensioner hittar man enkelt på Yelp och artiklar från 

företag, media och influencers finns en googling bort.  

Slår man ihop de fakta som nämnts ovan får man fram en konsument som vant sig vid 

snabba svar på frågor, och som dessutom har dem snabbt tillgängliga tack vare internet 

och smarttelefoner. Att konsumenter kräver snabba och omedelbara svar stöds även av 

den statistik som Google (2015) noterat: en reducering på 18 procent i längden på 

sessioner som spenderas på en hemsida och en ökning i andelen mobilanvändning med 

20 procent. Detta tolkar Google (2015) som ett skifte i konsumentbeteende, långa 

informationssökningssessioner framför en dator minskar och korta snabba söksessioner 

med mobila enheter som leder till att köpbeslut ökar.  
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För att bättre fånga detta skifte i konsumentbeteende så myntade Google (2015b) 

konceptet mikrostunder. Google (2016) definierar mikrostunder som ” moments when 

we turn to a device—often a smartphone—to take action on whatever we need or want 

right now”. Mikrostunder skiljer sig från de stunder när en person vänder sig till en 

digital enhet för att skicka ett meddelande eller gilla en väns bild på Facebook genom att 

det finns en avsikt att lära sig något, köpa något eller göra något (Ramaswamy 2015). 

Ramaswamy (2015) beskriver också mikrostunder som ”avsiktliga stunder där beslut 

fattas och preferenser formas”. Mikrostunder påstås även bryta upp hela kundresan1 till 

små beslutsstunder (eng. decision-making moments) inom varje steg av resan och att 

dessa mikrostunder slutligen påverkar kundresans utgång (Google 2015a). Begreppet 

mikrostunder påvisar ett mycket intressant skifte inom konsumentbeteende, men vilken 

betydelse har det ur ett marknadsföringsstrategiskt perspektiv och hur påverkar det hur 

företag interagerar med konsumenter? 

1.1 Problemdiskussion 

Google (2015) har identifierat mikrostunder som ett skifte i hur konsumenter tar sig fram 

i kundresan. Ramaswamy (2015) nämner i ett uttalande att Google fokuserar mycket på 

dessa mikrostunder för att betjäna och nå ut till konsumenter på bästa sätt. Ramaswamy 

(2015) rekommenderar att också företag bör lägga större fokus på att förstå 

konsumenters mikrostunder och använda dem i marknadsföringssyfte. Även om Googles 

(2015) uppfattning och definition av mikrostunder är uppbackade av statistik och logisk 

argumentation, så är konceptet definierat enligt deras referensram. Googles 

rekommendationer till företag för att förstå och utnyttja mikrostunder är dessutom att 

köpa deras produkter och tjänster (annonser i sökmotorn Google). Detta skapar en 

misstanke för partiskhet kring konceptet som försvagar dess trovärdighet. I material som 

publicerats av Google som berör ämnet mikrostunder saknas även förankringar till 

existerande teori och forskning inom marknadsföring. Trots att konceptet mikrostunder 

har en logisk förankring och stöds av statistik skulle det betjänas av att studeras med en 

mer systematisk och även empirisk ansats.   

Vad händer om man tar mikrostunder utanför Googles referensramar? Hur kan man 

identifiera en mikrostund som för företag inte kan nås med hjälp av annonsering i 

sökmotorer? I Googles definiering av mikrostunder så finns det heller inga direkta 

avgränsningar för vad som inte är en mikrostund. När och varför uppkommer en 

 
1 Resan under vilken kunden interagerar med företaget i olika beröringspunkter (Lemon och 
Verhoef 2016) 
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mikrostund? Vad utmärker mikrostunden? Samt, vilka handlingar ger en mikrostund 

upphov till?  För att få en klarare och mer empiriskt förankrad definition av 

mikrostunder krävs en genomgång av existerande litteratur som kan förankras till 

konceptet mikrostunder. Därför ses det som nödvändigt att utforska konceptet 

mikrostunder vidare. Speciellt med tanke på att företagens investeringar i 

sökmarknadsföring ökar stadigt årligen (Statista 2017) samt som att 

marknadsföringsforskare som Lemon och Verhoef (2016) efterlyser mer forskning inom 

området för digital marknadsföring och konsumentbeteende. 

Om konceptet mikrostunder är så starkt kopplat till kundresan och därav påverkar 

konsumenters köpbeslut är det av intresse att undersöka både hur mikrostunderna 

uppstår, vad de är samt vilka faktorer som kan påverka utkomsten av dem. Vilka 

tillvägagångsätt använder konsumenter för att lösa impulsen som triggar mikrostunden? 

Ramaswamy (2015) nämner att resultaten av mikrostunder påverkar köpbeslut och 

formar framtida attityder och preferenser. Men hurudana attityder och preferenser 

påverkar konsumenter inom ramarna för mikrostunden? Finns det skillnader i vilka 

informationskällor som föredras i olika mikrostunder? Genom vilka digitala 

marknadsföringskanaler bör man finnas till för att kommunicera på bästa sätt med 

konsumenter i mikrostunder? För att företagsledningen ska kunna lägga upp lönsamma 

marknadsföringsstrategier för att nå ut till konsumenter med rätt budskap och innehåll 

i deras mikrostunder är det något som vi behöver utforska.  

Konceptet mikrostunder är mycket intressant att undersöka med en vetenskaplig ansats. 

Det som krävs är dock en konceptualisering av begreppet samt som det bör placeras i 

kontexten av existerande forskning för att fullt förstå konceptets effekt och användning. 

Utöver det krävs det ännu en utredning kring konsumenters beteende i mikrostunderna 

med syfte att kunna hjälpa företag använda mikrostunder som ett strategiskt verktyg i 

marknadsföringen.  

1.2 Syfte 

Denna avhandling har som syfte öka förståelsen för konceptet mikrostunder genom att 

bygga en tentativ modell med hjälp av teoretiska och empiriska stöd.  

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling kommer teoretiskt att utforska mikrostunder ur ett neutralt 

perspektiv som inte avgränsar mikrostunder till digitala miljöer, som Google (2015) 
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tidigare identifierat dem inom (i sökmotorn Google). Detta för att inte begränsa 

konceptet och därmed riskera att gå miste om viktiga insikter.  

Den empiriska undersökningen kommer dock att genomföras med data insamlad om 

konsumenters beteenden i digitala miljöer, i relation till mikrostunder. Söksessionerna 

som uppstår som en reaktion på mikrostunder kommer alltså begränsas till digitala 

söksessioner. Detta för att skapa ett greppbart avgränsat område som ger möjlighet till 

jämförbarhet av resultaten för den empiriska undersökningen.  

1.4 Arbetets uppläggning 

Avhandlingens inledande kapitel presenterar inledningsvis ämnet mikrostunder och 

deras betydelse för marknadsföringsforskning för läsaren. Problemdiskussionen 

behandlar relevanta frågeställningar och problem kring temat mikrostunder. Därefter 

presenteras avhandlingens syfte. Avhandlingens avgränsningar presenteras för att ge 

läsaren en uppfattning om hur forskaren tänker ta sig an det komplexa fenomenet 

mikrostunder. Det inledande kapitlet avslutas med en sammanställning över arbetets 

uppläggning.   

I kapitel två görs en genomgång av konceptet mikrostunder så som presenterats av 

Google (2015a). Googles (2015a) definition granskas för att skapa klarhet i vad begreppet 

egentligen innebär. Forskaren ifrågasätter speciellt delar kring var som gör en stund en 

mikrostund, när och hur en mikrostund uppkommer samt vad som är akten i en 

mikrostund. I och med utvecklingen av vad som initierar en mikrostund tas SOR-

modellen (Asilah et al. 2016), detta lägger grund till utvecklingen av den tentativa 

modellen för mikrostunder. Kapitel två avslutas med en reviderad definition av 

mikrostunder som kommer användas i denna avhandling.  

Kapitel tre tar fasta på vad mikrostunden leder till, nämligen söksessionen. Kapitlet 

fokuserar på att samla teorier som kan tänkas påverka konsumenters söksessioner. 

Påverkningsfaktorerna delas in i externa och interna faktorer. För att identifiera externa 

påverkningsfaktorer används AISDALSLove-modellen (Wijaya 2012) som grund. De 

interna faktorerna samlas under områdena kunskap och preferenser samt sökavsikt. I 

slutet av kapitel tre presenteras den första formuleringen av den tentativa modellen för 

mikrostunder. Kapitel två och tre utgör tillsammans den teoretiska referensramen för 

avhandlingen. 



5 
 

 

Kapitel fyra utgör avhandlingens metodkapitel. Här presenteras 

datainsamlingsmetoderna; insamling av loggböcker, djupintervjuer och återskapning av 

sökningar. Urvalet av de åtta respondenterna som deltog i undersökningen 

argumenteras för här. Undersökningens genomförande presenteras som avslutning i 

detta kapitel.  

I kapitel fem presenteras undersökningens resultat. Kapitlet har strukturerats baserat på 

de tre element som presenterats i den tentativa modellen för mikrostunder. Först ges en 

genomgång av empiri som kan kopplas till stimuli. Till näst presenteras den empiri som 

kan kopplas samman med mikrostunden. Slutligen presenteras empiri som kan kopplas 

till söksessionen.  

I kapitel sex presenteras avhandlingens analys. Syftet med analysen är att fylla den 

tentativa modellen för mikrostunder med både empiri och teori. Återigen går modellens 

tre element igenom, stimuli, mikrostund och söksession. I diskussionen kring stimuli 

diskuteras uppbyggnaden av stimuli som leder till en mikrostund. Här presenteras, 

baserat på teori och empiri, en modell för hur stimuli byggs upp, som en blandning av 

kontext och trigger. I analysen av elementet mikrostund förs en diskussion om vad själva 

mikrostunden är samt som forskaren föreslår två olika typer av mikrostunder; 

avbrytande, möjliggörande och genererande. Vidare diskuteras söksessionen och vilka 

faktorer som kan tänkas påverka konsumenters söksessioner som uppstått till följd av 

mikrostunden. Sökavsikten identifieras som den starkast påverkande faktorn. Medan 

andra faktorer som titel och URL, kunskap och preferenser, beskrivning och typ av källa 

föreslås har olika påverkan i relation till sökavsikten. Kapitlet avslutas med en diskussion 

om avhandlingens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Avhandlingen avslutas med en slutdiskussion som sammanställer avhandlingens syfte 

och vad som verkligen undersökts. Här diskuteras även vad avhandlingen har bidragit 

med till forskningen och tillämpningen av marknadsföring i sin helhet. Kapitlet avslutas 

med förslag till fortsatt forskning.  
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2 MIKROSTUNDER – EN TEORETISK ÖVERBLICK 

Begreppet mikrostunder [eng. micro-moments] användes (i den mening som avses i 

denna studie) för första gången officiellt av Ramaswamy, Googles senior vice president 

of ads and commerce, år 2015 i en artikel publicerad i The Wall Street Journal. 

Ramaswamy (2015) definierar då dessa mikrostunder som stunder då vi agerar på ett 

behov, till exempel behovet att lära sig något eller köpa något. Detta markerar starten för 

konceptet mikrostunder och sedan dess har konceptet utvecklats vidare, främst av 

Google själva genom whitepapers och rapporter men även av ett fåtal andra intresserade. 

Det saknas dock en förankring till tidigare marknadsföringsteorier för konceptet, något 

vi hoppas kunna bistå med i texten som följer.  

Mikrostunder definieras officiellt i en rapport av Google (2015a) som ”stunder när vi 

[konsumenter] vänder oss till en mobil enhet – ofta en smarttelefon - för att agera för 

vad än vi vill ha eller behöver just nu”.  Definitionen kan vid första anblick ses som logisk 

och klar men vid närmare tanke påvisar den komplexitet och lämnar begrepp öppna för 

tolkning. Användningen av termerna stunder och agera, utan vidare förklaring, lämnar 

definitionen öppen att tolkas på olika sätt. Termerna i sig väcker även frågeställningar 

som är viktiga att diskutera för att få full förståelse för konceptet. Exempelvis kan termen 

”stund” tolkas på olika sätt samt som det saknas en klar begränsning för vad som gör en 

stund till en mikrostund. För att få en djupare förståelse, samt en tydlig och omfattande 

definition av mikrostunder ses det nödvändigt att grundligt granska och definiera 

termerna i definitionen. 

2.1 Stunder – vad gör en mikrostund en mikrostund? 

Hela konceptet mikrostunder, i Googles mening, baserar sig på den ökade användningen 

av mobila enheter, framförallt smarttelefoner men även läsplattor och bärbara datorer. 

Ramaswamy (2015) menar att vi har gått från periodiska sessioner till otaliga korta 

stunder av digital aktivitet. Det är just denna upptäckt av i skifte i konsumentbeteende 

som har lett till att mikrostunder identifierats av Google. Korta stunder av digital 

aktivitet har blivit möjliga, och är hos många en vana tack vare smarttelefoner. Något 

som ännu kommer att intensifieras med nya digitala produkter som Amazons Alexa, 

Apples Siri och Googles OK Google.  

Måste en mobil enhet vara inblandad för att de ska ske en mikrostund? Teoretiskt sätt 

behöver en mikrostund inte infatta en mobil enhet för att en mikrostund ska ske hos en 

konsument. I en mikrostund kan konsumenter även vända sig till andra medel än en 
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mobil enhet för att agera på ett behov. Till exempel kan konsumenter vända sig till 

närvarande vänner, bekanta eller företag för att agera på ett behov och det är lika mycket 

en mikrostund som när en mobil enhet används. En sådan definition av mikrostunder 

bortser dock från det som intressant och nytt att undersöka och förstå inom 

marknadsföringsforskningen. Sådana mikrostunder sker men då på andra villkor än för 

mikrostunder i digitala miljöer, de faller istället under marknadsföringsteorier som 

word-of-mouth och personlig försäljning.  

För att kunna identifiera vad en mikrostund är det viktigt att klargöra för vad en stund 

är och vilka stunder som blir mikrostunder. Svenska akademien (1993) definierar ordet 

stund som ett ”tidsavsnitt som sett i sitt sammanhang uppfattas som ytterligt kort”. 

Google själva ger ingen klar definition på vad exakt som gör en stund till en mikrostund, 

till exempel hur lång är en mikrostund, när tar en mikrostund slut, så vi antar att det inte 

finns strikta avgränsningar för längden för en mikrostund. Det som vi å andra sidan kan 

tyda från Googles (2015a) material är att mikrostunder handlar om att konsumenter går 

från att hålla långa sessioner till korta spridda skurar, vad gäller interaktion med mobila 

enheter. Google (2015a) rapporterar även att genomsnittslängden på mobila 

söksessioner är så lite som 1 minut och 10 sekunder, något som kan ses som en antydan 

om hur korta mikrostunder kan vara. 

Google presenterar ofta mikrostunder som korta och snabba stunder som i sin tur 

uppstår medan man fysiskt gör något annat. Google (2015b) rapporterar till exempel att 

91 % av smarttelefonanvändare använder sin telefon för idéer och inspiration medan de 

gör en annan uppgift samt att upp till 82 % av smarttelefonanvändare konsulterar sin 

telefon i affären när de ska göra ett köpbeslut. Ramaswamy (2015) rapporterar en 

liknande uppfattning och styrker det med att runt 69 % av fritidresenärer använder sina 

smarttelefoner när de till exempel väntar i kö eller väntar på tunnelbanan för att söka 

reseinspiration. Harvard Business Review (2015) exemplifierar även mikrostunder som 

en stund som uppstår när man är på väg till ett möte eller leker i parken med barnen. 

Mikrostunder förklaras alltså ofta som stunder som uppkommer när konsumenter håller 

på med andra aktiviteter. Konsumenter håller på med en aktivitet under vilken ett behov 

som man snabbt vill agera på uppkommer. Detta noteras dock inte som ett krav för en 

mikrostund, av varken Google eller andra skribenter men faktum att mikrostunder ofta 

exemplifieras som det ger en antydan om att så är ofta fallet.  

Användningen av begreppet mikrostuner återfinns även i pedagogiken. Beghetto (2009) 

har definierat kreativa mikrostunder som ”korta, överraskande stunder av kreativ 
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potential som uppstår under vardagliga rutiner, vanor och planerade upplevelser”. 

Bergetto (2009) beskriver kreativa mikrostunder som de stunder när man gör något 

oplanerat som att avvika från manus eller en plan. Detta stämmer även överens med de 

förklaringar av mikrostunder som lagts fram i flera publikationer av Google (se bland 

annat Ramaswamy 2015: Google 2015a: Harvard Business Review 2015). Mikrostunder 

beskrivs alltid att ske när konsumenter gör något annat, ofta rutinmässiga aktiviteter, till 

exempel som att vänta i kö, gå i en affär eller äta en måltid. Mikrostunder är alltså de 

stunder när konsumenter under en kort stund avviker från det planerade.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Figur över faktorerna som beskriver en mikrostund. 

Även om vi inte kan göra en direkt avgränsning för hur lång eller kort en stund bör vara 

för att skapa en mikrostund så kan vi konstatera att det handlar om korta och oplanerade 

stunder som sker samtidigt som man gör något annat. En mikrostund är något plötsligt 

som sker under en kort tid, inte en planerad session som förbrukar konsumenters tid. Se 

sammanfattning av faktorerna i figur 1.  

2.2 När och varför uppkommer en mikrostund? 

Definitionen av mikrostunder som getts av Google (2015) lämnar en fråga obesvarad; 

vad ger upphov till en mikrostund? Definitionen kan ge oss en bild av vad själva 

mikrostunden är, till exempel att stilla ett behov, men vad är det som ger upphov till det 

plötsliga behovet hos konsumenten? Att utforska denna del av mikrostunder anses vara 

viktigt för att skapa en heltäckande bild av fenomenet. För att utforska detta har vi valt 

att vända oss till teorier som behandlar konsumenters reaktioner på stimulus, som till 

exempel impulsivt köpbeteende (se bland annat Chan, Cheung & Lee 2017 samt Dawson 

och Kim 2009). Eftersom mikrostunder tros ske oplanerat och plötsligt kan man även 

Kort stund Mikrostund 

Oplanerad 
Håller på 

med något 
annat  
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hävda att de sker impulsivt. Därav kan de liknad vid det som sker i och med impulsivt 

köpbeteende, även om ett inköp inte måste ske i relation till en mikrostund.  

Chan, Cheung och Lee (2017) nämner i sin studie av litteraturen inom online impulsivt 

köpbeteende att den mest använda modellen inom ämnet är Stimulus-Organism-

Response-modellen (SOR-modellen). Denna modell beskriver förhållandet mellan 

påverkande miljöfaktorer, konsumenters kognitiva och affektiva reaktioner och det 

resulterande beteendet. SOR-modellen består av tre element som läggs upp i en linjär 

process; (1) stimulus som är det som triggar igång konsumenten, (2) organism som är 

konsumentens interna utvärdering och (3) respons som är beteendet som är ett resultat 

av konsumentens reaktion på stimulus och den interna utvärderingen. (Chan Cheung & 

Lee 2017) Se en illustration av modellen i figur 2.  

 

 

 

Figur 2 SOR-modellen (Asilah et al. 2016). 

Chan, Cheung och Lee (2017) sammanfattar att det finns två olika typer av stimulus; 

interna och externa. I deras litterära analys fann de externa stimulus som 

marknadsföringsstimulus (t.ex. rabatter och reklam) och hemsidestimulus (t.ex. 

användarvänlighet och mediaformat) samt som interna stimulus identifierades som 

konsumentkaraktäristika (t.ex. hedonisk shoppnig motivation och omedelbar 

tillfredsställelse) (Chan, Cheung & Lee 2017). Interna stimuli kan även påverkas av bland 

annat av konsumentens emotionella status, humör och självkänsla (Dawson & Kim 

2009). Asilah et al. (2016) har i sin studie om online-bokning av hotell tagit avstamp i 

SOR-modellen och skapat en modell där fem olika stimuli leder till ”uppfattat värde” 

(organism) som sedan leder till intentionen att boka hotell online (respons). I det 

konceptuella ramverket delas stimuli in i följande fem variabler; informationskvalitet, 

interaktivitet, säkerhet, pris och promotion samt e-wom. Informationskvalitet handlar 

om att kunna förmedla information till konsumenter på ett förståeligt sätt samt som den 

bör vara sann. Interaktiviteten handlar om att kunna föra konsumentens 

uppmärksamhet mot hotellbokning online. De resterande tre stimuli är pris och 

promotion, säkerhet (konsumenten måste känna sig säker på hemsidan) och e-wom (till 

exempel recensioner från andra kunder).  

Stimulus Organism Respons 
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Vi kan alltså se att stimulus kan ta många olika former när SOR-modellen används som 

teoretisk referensram inom forskning av impulsivt inköpsbeteende. Vad vi dock 

konstaterat med mikrostunder är att de inte alltid är direkt kopplade till ett inköp utan 

kan även handla om att få mer information om något annat, till exempel hur man bygger 

en bastu. Därav kan vi anta att stimuli som triggar igång mikrostunder kan vara av annan 

sort än som nämns ovan. Ett stimuli som ger upphov till en mikrostund kan vara både 

externt och internt men behöver inte vara direkt kopplat till ett inköp. Trots det ger SOR-

modellen en bra grund att stå på vad gäller förståelsen för stimulus och hur det står i 

relation till organismen och responsen.  

2.3 Att agera - vad är det som händer i en mikrostund? 

Vad gör egentligen konsumenter i en mikrostund? Vad betyder det att agera på ett 

behov? Läser man mellan raderna och ser till de lösningar som Google (2015a) ger till 

företag, till exempel köpa sökannonser, för att utnyttja konsumenters mikrostunder 

antyder de att konsumenter i mikrostunder använder sökmotorn Google för att hitta 

lösningar på sitt behov. Denna begränsning av akten i mikrostunder ses dock som partisk 

eftersom Googles målsättning, med stor sannolikhet, är att sälja sökannonser. Vad 

innebär det då att agera i en mikrostund?  

Mikrostunder har sina grunder i konceptet Zero Moment of Truth (ZMOT). Lecinski 

(2011) beskriver ZMOT som den stund när en konsument använder en dator eller en 

smarttelefon för att undersöka en produkt eller tjänst som man planerar köpa eller prova 

på. I denna stund tar konsumenter emot information om produkten eller tjänsten från 

sociala medier, produktrecensioner, företagshemsidor och nyhetssidor för att lära sig 

mer om produkten och att sedan fatta ett köpbeslut (Lecinski 2011). Vilket innebär att 

det handlar att söka information om den produkt eller tjänst som man har ett behov av. 

Denna grund skulle stöda det att mikrostunder är en akt att söka och hitta information 

som stillar det behov som gett upphov till mikrostunden. Är dock detta verkligen akten i 

mikrostunden eller är det den akt som mikrostunden ger upphov till? Genom att 

separera mikrostunden och söksessionen kan vi särskilja dem och få en klarare bild över 

vad mikrostunden egentligen är. Mikrostunden är ett skilt fenomen som sker hos 

konsumenten som sen kan leda till en söksession som kan göras digitalt, med hjälp av en 

mobil enhet eller fysiskt genom att till exempel interagera med människor. Digitalt kan 

akten i mikrostunder ske på flera olika sätt, bland annat, som Google ofta antyder, med 

hjälp av sökmotorer men även direkt på hemsidor eller i sociala medier.  
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Google har i sina många rapporter om mikrostunder (se bland annat Google 2015a: 

Google 2017: Gevelber och Heckmann 2015) definierat ett tiotal typer av mikrostunder. 

De olika typerna definierar vilket olika slags behov som uppstår i mikrostunden. Dessa 

är allt från resekonsumenters jag-vill-boka-stunder (Gevelber & Heckmann 2015) till 

prismedvetna konsumenters får-jag-det-bästa-priset-stunder (Google 2017). Jorgensen 

(2017) har även identifierat en mikrostund utöver de som Google själva har presenterat. 

Mikrostunden jag-vill-visa [eng. I-want-to-show] belyser den mikrostund där 

konsumenter, med hjälp av sociala medier, interagerar med varumärken och/eller deras 

sociala nätverk för att dela med sig av något från sitt liv, till exempel en recension eller 

ett inköp.  

De fyra mest grundläggande mikrostunderna som identifierades av Google (2015a) är 

dock; jag-vill-veta, jag-vill-åka, jag-vill-köpa och jag-vill-göra. I tabell 1 nedan ges 

beskrivningar på dessa fyra grundläggande mikrostunder tillsammans med exempel.  

Mikrostund Beskrivning 

Jag-vill-veta I mikrostunder inom ramarna för jag-vill-veta så söker 
konsumenter svar på frågor, till exempel ”hur äter man 
nyttigt?”, ”hur tar man ett lån?”, eller ”vilken barnbilstol är 
bäst?”. Konsumenter vänder sig till sökmotorer för att snabbt 
söka svar på frågor som har med köpbeslut att göra.  

Jag-vill-åka I jag-vill-åka-mikrostunderna söker konsumenter en koppling 
till den fysiska världen. Till exempel kan man söka en affär och 
deras öppettider eller så kan det handla om att man söker en 
produkt samt i vid vilken affär som produkten finns i lager.  

Jag-vill-göra Jag-vill-göra-mikrostunder berör de stunder då konsumenter 
vill utföra något, till exempel en installation eller hitta en ny 
hårfrisyr. I dessa stunder handlar det om att konsumenter söker 
hjälp för att utföra en uppgift.  

Jag-vill-köpa Den mikrostund som är lättast att koppla till företag är jag-vill-
köpa-mikrostunden. I denna mikrostund söker konsumenter 
explicit efter information för att kunna köpa något, sökningar kan 
till exempel handla om något så rättfram som prisjämförelser 
men det kan också handla om mer avancerade sökningar som att 
man vill köpa hostmedicin till sitt 5-åriga barn.  

Tabell 1 Beskrivning av de fyra grundläggande mikrostunderna (Google 2015).  

Meningen med en mikrostund är att konsumenter vill närma sig något de vill ha eller 

behöver (Google 2015a). Vilket kan tolkas som att grunden till en mikrostund är att stilla 

ett behov hos konsumenten. Som ovan nämnts så finns det flera olika mikrostunder som 
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har identifierats av både Google och andra. Även om mikrostunder kan namnges och 

identifieras som olika så handlar det i grunden om behov som konsumenter vill stilla, 

vare sig det handlar om att köpa den bästa tandborsten eller annars bara ta reda på något. 

I definitionen av mikrostunder ingår beskrivningen att konsumenter agerar på vad än de 

vill ha eller behöver just nu (Google 2015a). Att mikrostunder sker så plötsligt och 

oväntat rotar sig i att konsumenter idag kan agera genast på ett behov som uppstår, 

nästan direkt när det än uppstår. Med hjälp av mobila enheter, som smarttelefoner och 

tablets, och deras anslutning till internet gör att det inte längre finns någon barriär för 

att nå produktinformation (Lecinski 2011:20). Recensioner, tweets, blogginlägg, 

prisjämförelser och videor finns ett knapptryck bort i en enhet som konsumenter bär 

runt i fickan (Lecinski 2011:20). Det finns alltså inga hinder för konsumenter att genast 

stilla det behov som uppstår just nu, till skillnad från förut när konsumenter var tvungna 

att besöka en affär, kontakta en vän eller läsa en bok för att stilla ett behov. Med denna 

grund kan man även anta att konsumenters reaktionstid på stimuli är mycket kortare än 

den tidigare varit.  

Google (2015a) menar att en av de tre bakomliggande orsakerna till att mikrostunder 

utvecklats är omedelbarhet (eng. immediacy). Att mikrostunder innefattar direkthet 

eller omedelbarhet kan dels innefatta att konsumenter vill och kan agera på behovet 

genast men även att det ligger en slags brådskande (urgency) natur i mikrostunder. 

Genom att konsumenter kan agera på ett behov i just den stunden det uppstår kan skapa 

en brådskande känsla hos konsumenten, även om behovet i sig inte är av brådskande. 

Viljan att stilla behovet är brådskande genom att det för konsumenter idag är en vana att 

kunna stilla behovet genast, med hjälp av mobila enheter.  

Det faktum att konsumenter enkelt kan stilla ett behov just nu (med hjälp av 

smarttelefoner) i kombination med att viljan att stilla behovet har lett till att 

mikrostunder är av brådskande natur. Denna kombination gör mikrostunder till en 

uppgift som av normativa orsaker prioriteras högre än andra uppgifter och därför 

genomförs mikrostunder före andra viktigare uppgifter. En mikrostund kan vara av både 

brådskande natur samt som den ger direkt utdelning för det lite arbete som läggs ner 

(det är lätt att agera på ett behov). Brådskande uppgifter med hög utbetalning i relation 

till arbete som läggs ner kan prioriteras högre av människor (Zhu, Yang och Hsee 2018), 

något som stöder varför mikrostunder skulle ske plötsligt och prioriteras högre än den 

uppgift som görs i just den stunden.  
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2.4 Mikrostunder – en sammanfattning 

Genom att se över de oklara termerna i definitionen på mikrostunder har vi kunnat skapa 

oss en första bild av hur begreppet mikrostunder kan konceptualiceras. Allt börjar med 

ett stimuli som initierar mikrostunden. Stimuli skapar det behov som behöver stillas och 

kan vara internt eller externt. Själva mikrostunden är att man vill stilla ett behov, en 

känsla av att ”jag vill X”. Denna känsla uppstår snabbt och oplanerat samt som vi enligt 

Google (2015a) förstår att den är kort. ”Agerandet” handlar sen om att söka och hitta 

information som stillar behovet som uppkommit. Mobila enheter har gjort det möjligt 

för konsumenter att snabbt reagera när ett stimuli initierar en mikrostund, detta 

eftersom de alltid är tillgängliga. Att stilla behovet är en enkel uppgift (tack vare mobila 

enheter) vilket gör att uppgiften prioriteras högre än den uppgift som görs av 

konsumenten. Således kan vi tänka oss att en något utvecklad beskrivning av 

mikrostunder kan sammanfattas enligt följande: 

En mikrostund är när konsumenten får en känsla av att genast stilla ett behov. Denna ”jag vill X” 
känsla initieras av ett stimuli och leder till att konsumenten avbryter en uppgift för att oplanerat 
och omedelbart agerar för att tillfredsställa behovet.  

I och med genomgången av definitionen av mikrostunder har även noterats att 

mikrostunder inte behöver ske med hjälp av en mobil enhet, utan kan också ske med 

fysiskt (t.ex. genom att konsultera en vän). Det som är nytt och intressant ur ett 

marknadsföringsperspektiv är dock att mikrostunder sker med hjälp av en mobil enhet 

och med målet att stilla ett behov. Mikrostunder kan egentligen vara väldigt enkla när 

det kommer till behovsuppkomst och beteende de ger upphov till. Till exempel kan det 

vara, ”jag är törstig – jag går till köket och dricker ett glas vatten”. Det som är intressant 

ur ett marknadsföringsperspektiv är att mobila och mobila enheter har gett konsumenter 

möjligheten att gå från mikrostund till söksession i en sökmotor väldigt snabbt, ”jag vill 

köpa hostmedicin – jag tar fram min mobil och söker fram vilken produkt som är bäst 

på marknaden”. Därav ses agerandet som mikrostunden leder till i denna avhandling 

som att påbörja en söksession i en sökmotor. För att skapa vidare förståelse för 

konsumenters mikrostunder följer därför ett kapitel där vi dyker ner i teorier som kan 

påverka konsumenter i deras söksessioner i sökmotorer.  
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3 RESPONSEN PÅ MIKROSTUNDER - SÖKSESSIONEN 

En mikrostund kan leda till olika slags sökrelaterade beteenden hos konsumenten. 

Mikrostunden kan till exempel resultera i att konsumenten ringer en vän för råd eller 

besöker en affär med avsikten att köpa en produkt. Detta förstås om man ser på 

mikrostunder ur ett mycket brett perspektiv. Ser man dock på mikrostunder ur det 

perspektiv som Google (2015) har lagt fram så leder en mikrostund till en söksession som 

sker i en sökmotor på internet. Med detta perspektiv bör vi se till konsumenters 

sökbeteende och användning av sökmotorer för att få en klarare bild av vad 

mikrostunder kan resultera i.  

När konsumenter använder en sökmotor möts de av en lista med sökresultat (search 

engine result page, SERP) som enkelt förklarat är baserad på den sökterm som han/hon 

har valt att lägga in i sökmotorn. I sökmotorn Googles SERP presenteras sökresultaten 

på olika sätt, bland annat som betalda annonser, videoklipp, bilder, organiska resultat, 

snippets, informationsrutor (direct answer) och shoppinglänkar. För att förstå det 

beteende som uppstår hos konsumenter, som ett resultat av en mikrostund, bör vi se till 

hur de utvärderar de sökresultat som presenteras i SERP:en. Vilka slags 

informationskällor väljer man och varför? Vad baserar sig valet på?  

Den följande texten kring vilka faktorer som påverkar konsumentens söksessioner har 

delats in i två delar, externa och interna faktorer som påverkar konsumenters 

sökbeteende i en sökmotor. Externa faktorer innefattar de faktorer som sker utanför 

konsumentens kontroll, till exempel uppbyggnaden av SERP:en, presentation av 

sökresultat och tillgång till information. Interna faktorer innefattar å andra sidan de 

interna värden och beteenden hos konsumenterna som kan komma att påverka valet av 

sökresultat. Till exempel sökavsikt (search intent), konsumentattityder, kunskap och 

tidigare erfarenheter.  

3.1 Externa faktorer som påverkar söksessionen 

När en mikrostund sker hos en konsument finns det flera alternativ för hur hen kan agera 

till följd av mikrostunden. I den breda tolkningen av mikrostunder kan de till exempel 

handla om att vända sig till en vän för rådgivning eller att besöka en specifik hemsida, 

till exempel en online-community. Enligt den avgränsning och definition som satts 

tidigare i denna avhandling agerar konsumenten genom att använda en sökmotor. I 

sådana fall presenteras konsumenten med en lista av sökresultat som samlats ihop av en 
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sökmotor. När konsumenter använder sökmotorer finns det många externa faktorer som 

kan komma att påverka konsumentens beteende och val av sökresultat.  

Genom att listan med sökresultat är uppbyggd som en slags anslagstavla med reklam för 

olika slags innehåll och information kan det ses en koppling till grundläggande 

marknadsföringsmodeller. Därav har forskaren valt att se till AIDA-modellen som 

används för att mäta effekterna av marknadsföring (Wijaya 2012). Även om AIDA-

modellen och den uppdaterade AISDALSLove-modellen är uppbyggd för att beskriva hur 

företag kan nå ut till konsumenter kan den användas i detta sammanhang för att skapa 

en grund för de externa faktorer som kan komma att påverka söksessionen. I denna 

avhandling används modellen som grund för att kategorisera och förstå de externa 

faktorerna, genom att de externa faktorerna väntas vara faktorer som styrs och läggs upp 

av företag. Vi använder oss alltså av modellerna som grund för att hitta de externa 

faktorer kan komma att påverka konsumenters söksessioner, alltså de påverkande 

faktorer som skapas av företag i situationer var de vill fånga in konsumenter och leda 

dem vidare att bli kunder. Wijaya (2012) beskriver AIDA-modellen att vara uppbyggd 

för att representera de steg som försäljare går igenom med en kund för att sälja en 

produkt men att modellen senare adapterats som ramverk för att förklara hur 

övertygande kommunikation, alltså reklam, fungerar. Modellen har länge funnits inom 

marknadsföringsteori och sägs har utformats av E St. Elmo Lewis runt början av 1900-

talet (Wijaya 2012). AIDA-modellen innefattar fyra steg i en linjär process; 

uppmärksamhet (attention), intresse (interest), önskan (desire) och handling (action) 

(Wijaya 2012).  

Wijaya gjorde 2012 en konceptuell uppdatering av AIDA-modellen med syftet att 

modellen skulle beakta skiftet konsumentbeteende i och med utvecklingen av 

informationsteknologi. Eftersom sättet konsumenter socialiserar och kommunicerar på 

har ändrats nämnvärt i och med sociala medier samt som att offentligheten idag har en 

större makt över informationsspridning ansågs detta behöva reflekteras i modellen 

(Wijaya 2012). I den nya modellen AISDALSLove tillsattes elementen sök (search), 

gilla/ogilla (like/dislike), dela (share) och älska/hata (love/hate) (Wijaya 2012). 

Sökmotorers upplägg och försäljningsteknik kan på många olika sätt kopplas ihop med 

både den traditionella AIDA-modellen och den uppdaterade modellen AISDALSLove. 

När det kommer till externa faktorer som kan påverka konsumenter i en söksession som 

uppstått till följd av en mikrostund är det elementen uppmärksamhet, intresse, sök, 

önskan och handling ur AISDALSLove modellen som är intressanta att se till. Se figur 3 
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för illustrering av AISDALSLove modellen samt de element som är intressanta för denna 

undersökning.  

 

Figur 3 AISDALSLove-modellen med markerade intresseområden. (Wijaya 2012) 

I direkt relation till mikrostunder och det scenario vi har lagt upp med att mikrostunder 

leder till en söksession blir det ett problem att direkt applicera AIDALSLove-modellen. 

Detta eftersom modellen är linjär och inte tar i beaktande att elementen kan ske 

upprepade gånger blir den inte direkt applicerbar, till exempel eftersom sök-elementet 

sker efter uppmärksamhet och intresse. Därav behövs en liten omstrukturering av 

modellen för att den ska beskriva händelseförloppet för mikrostunder. Först bör nämnas 

att uppmärksamhet och intresse kan ske innan en mikrostund – till exempel genom att 

ett reklambudskap fungerar som stimulus som sedan leder till en mikrostund. 

Mikrostunden leder sedan till en söksession (element sök). Inom elementet sök sker igen 

elementen uppmärksamhet och intresse som sedan kan gå vidare till önskan och som 

sedan leder till handling. Detta skulle kunna se ut som i exemplet i figur 4. Med detta 

scenario förklarat fortsätter en grundligare genomgång av de olika elementen och vilka 

externa faktorer som kan kategoriseras under dem.  
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Figur 4 Exempel för hur mikrostunder kan påverka AISDALSLove-modellens uppställning. 

Det första och andra elementet i AISDALSLove-modellen är uppmärksamhet respektive 

intresse. Dessa är de stadier där reklam har möjlighet att uppmärksamma konsumenten 

om budskapet av innehållet (Wijaya 2012). Dessa steg av AIDA-modellen har tidigare 

identifierats som en svaghet inom internetmarknadsföring (Lagrosen 2005). I en 

underökning påvisades att chansen att en konsument avsiktligen ska besöka ett företags 

hemsida är låg (Lagrosen 2005). Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) påstår att 

lösningen på detta problem är användning av bannerannonser på välbesökta hemsidor. 

Även om banner annonser är ett bra alternativ för att skapa uppmärksamhet och intresse 

hos konsumenter har sökmarknadsföring visats, i vissa fall, vara till och med mer 

effektivt än bannerannonsering (Dinner, Heerde & Neslin 2014). Med den grunden dras 

slutsatsen att företag kan och bör skapa uppmärksamhet och intresse i sökmotorers 

SERP. Det som kan påverkas av företag (eller annan aktör) i SERPen är bland annat titel 

på sökresultatet, beskrivning och placering (till viss del), se figur 5 för förtydligande av 

dessa termer. Med hjälp av dessa kan ett företag påverka konsumenters söksessioner i 

sökmotorer.  

Alhenshiri, Watter och Shepherd (2011) genomförde en kvantitativ enkätundersökning 

med 25 vana användare av sökmotorer med syftet att förstå hur mycket information en 

användare behöver för att bedöma hur användbart ett sökresultat är. I undersökningen 

framkom det att 42,5 procent läser titeln på ett sökresultat. 30 procent läser både titel 

och beskrivning för att bedöma hur användbart ett sökresultat är. Medan 27,5 procent 

går in på hemsidan och läser innehållet för att bedöma sökresultatet. (Alhenshiri, Watter 

& Sheperd 2011). Detta ger en bild av hur stor del av konsumenterna som kan påverkas 

genom utformningen av både titel och beskrivning. 
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Figur 5 Förtydligande över hur en lista med sökresultat kan se ut i Google. 

Ett sökresultats placering i SERPen påverkar även huruvida en informationskälla blir 

vald eller inte av konsumenter och sökmotoranvändare. I en undersökning gjord av 

Keane, O’Brien och Smith (2008) påvisades det att de första sökresultaten i listan valdes 

70 procent av gångerna när listan var presenterad enligt relevans (enligt Googles 

algoritm). I undersökningen valde forskarna sedan att vända ordningen på de tio första 

sökresultaten med syftet att se om sökmotoranvändaren fortfarande skulle välja det 

högst placerade resultaten, även om de var mindre relevanta. I undersökningen framkom 

det att trots ordningen var omändrad valde ändå 60 procent av sökmotoranvändarna att 

klicka på de högst placerade resultaten, även om de var mindre relevanta för sökningen 

än de nionde och tionde resultatet på listan. (Keane, O’Brien & Smith 2008) Statistik 
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framtagen av online marknadsföringsnätverket Chitika (2013) visar även att de första tre 

resultaten tillsammans får 61,5 procent av trafiken från de visningar som ett sökord har. 

Sökresultatet som ligger på placering ett får 32,5 procent av trafiken från de visningar 

som ett sökord har (Chitika 2013). Detta handlar dock om organiska resultat och tar inte 

i beaktande sökmotoranvändarens val mellan sponsrade sökresultat och organiska 

resultat.  

När man använder en sökmotor presenteras man oftast med en lista av både sponsrade 

sökresultat, även kallade betalda resultat, och organiska sökresultat. Sponsrade resultat 

finns listade ovanför, nedanför och/eller till höger om de organiska resultaten (Gauzente 

2009), se figur 5 för förtydligande. Organiska sökresultat väljs ut baserat på sökmotorns 

algoritm medan sponsrade sökresultat dyker upp på ett sökord eftersom till exempel ett 

företag har betalt sökmotorn för att dyka upp på sökordet (Gauzente 2009). Tidigare 

forskning har visat att sökmotoranvändare hellre besöker och klickar på organiska 

resultat framom sponsrade resultat. I en undersökning gjord av Hotchkiss, Garrison och 

Jensen (2004) visades det att 77 procent av respondenterna favoriserar organiska 

resultat över sponsrade resultat. Något som även stöds av studier gjorda av Greenspan 

(2004) och Jansen och Resnick (2006). Jansen och Resnicks (2006) forskning 

konkluderade att det finns en negativ inställning till sponsrade resultat även om de 

rankades lika relevanta som organiska resultat. Gauzente (2009) såg dock en 

neutraliserad om inte positiv inställning bland respondenterna gentemot sponsrade 

resultat. Bremer och Funk (2017) påvisar även att det finns en positiv trend för företag 

att listas både bland sponsrade och organiska resultat i listan av sökresultat. Det är dock 

svårt att hitta ny forskning (från de senaste fem åren) som kan indikera om attityden 

eller klick mängden för sponsrade resultat har blivit mer positiv. Ser man dock till 

tredjepartsverktyg som Ahrefs2 kan man få information om hur stor procent av klick som 

går till sponsrade sökresultat jämfört med organiska resultat. Där emellan kan det vara 

upp till 50 procent av klick som går till sponsrade resultat beroende på sökord (Ahrefs 

2019, egen sökning i deras databas). Till exempel Ahrefs (2019) statistik för sökordet 

”matkasse” i Sverige visar att 47 procent av klicken går till sponsrade resultat och 

resterande till organiska resultat. Detta kan ge en indikation om att attityderna mot 

sponsrade resultat har lättat och att, beroende på sökord, kan faktorn om placering i 

sökresultatlistan påverka konsumenters söksessioner både genom sponsrade och 

 
2 Ahrefs är ett, inom SEO-branschen mycket prisat, IT-företag som jobbar med att bland annat 
analysera hemsidors länkprofiler, spårning av sökordsvolymer och spårning av fördelning 
mellan klick på sponsrade resultat och organiska resultat.  
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organiska resultat. Placering är också en faktor som kan placeras inom AISDALSLove 

modellens element uppmärksamhet och intresse.  

Det tredje elementet i AISDALSLove modellen sök är ett tillägg till den originella AIDA-

modellen. Wijaya (2011) lade till elementet sök med argumentet att dagens konsumenter 

är mycket mer kritiska till reklambudskap. Hur övertygande en reklam än är så jämförs 

den av konsumenter med annan information innan den accepteras av konsumenten. 

Elementet sök innebär att konsumenter söker information både internt och externt för 

att utvärdera ett reklambudskap. (Wijaya 2011) Wijayas (2011) interna sökprocess tas 

vidare upp i nästa teorikapitel medan vi här vill fokusera på den externa sökprocessen. 

När interna sökprocesser inte räcker till för att utvärdera ett marknadsbudskap 

genomför konsumenten en extern sökprocess. Externa sökprocesser kan vara att 

rådfråga vänner och bekanta, läsa tryckt media, annat marknadsföringsmaterial eller 

vända sig till information online. (Wijaya 2011) Söksessionen som uppstår till följd av en 

mikrostund kan i sig liknas med det beteende som sker inom elementet sök. Ett 

reklambudskap fungerar som ett stimuli som ger upphov till en mikrostund, denna 

mikrostund leder sedan till en söksession i en sökmotor.  

Wijaya (2011) nämner att konsumenter i en sökprocess använder olika 

informationskällor, som nämnda ovanför, vilka kan vara både fysiska och online. Ser 

man till vilka resultat som listas i listan av sökresultat så är det i princip samma som 

fysiska källor som idag finns online. Till exempel kan det handla om recensioner online 

som är detsamma som att rådfråga vänner eller artiklar som utvärderar produkter som 

både finns online och i tryckt media. I en studie gjord av Shopper Sciences på begäran av 

Google undersökte man vilka informationskällor konsumenter använder för att göra ett 

inköpsbeslut. Undersökningen visade att 50 procent av 5000 respondenter använde 

sökmotorer och sökte efter information online, 49 procent pratade med vänner och 

bekanta och 38 procent jämförde produkter online (Lecinski 2011). I tabell 2 ses 

populariteten av de olika informationskällorna som används av konsumenterna i 

ZMOT:s enligt studien. Samma studie visade även att medelkonsumenten år 2011 

använde 10.4 informationskällor i medeltal för att göra ett inköp, vilket är en nästan 

dubbel ökning från 2010 när endast 5.3 informationskällor användes i medeltal (Lecinski 

2011). Ett medeltal som kan ha förändrats drastiskt till 2019. Detta förstärker bilden av 

att externa sökprocesser sker hos konsumenter innan ett köpbeslut görs, samtidigt som 

sökmotorer och information online verkar ha en stor inverkan. Därav ses detta även 

påverka utkomsten av konsumenters söksessioner.  
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Tabell 2 Tabell de mest använda informationskällorna som används vid inköpsbeslut 
i ZMOT (Lecinski 2011). 

Det fjärde elementet i AISDALSLove modellen är önskan, vilket är den fas då 

reklambudskapet når ut till konsumenten och skapar en önskan att köpa en produkt eller 

en tjänst (Wijaya 2011). Wijaya (2011) liknar denna fas till övertygelsefasen i DAGMAR-

modellen (Colley 1961, citerad i Wijaya 2011) och menar att konsumenten inom detta 

element övertygas av reklambudskapet och anser att innehållet är genuint. Detta element 

kan också antas vara närvarande i en söksession i och med att konsumenter klickar på 

informationskällor och utvärderar innehållet. Google (2016) betonar i sin rapport hur 

viktigt det är för företag att vara användbara när det kommer till vilket innehåll man 

levererar. Innehållet bör anpassas till de sökord som konsumenten använder och utöver 

det även vara av nytta för konsumenten. Är innehållet det vad konsumenten söker, är det 

trovärdigt och från rätt informationskälla? Beroende på om allt detta levereras från 

informationskällan så påverkar det resultatet av söksessionen. Önskan kan alltså skapas 

genom att leverera rätt information och reklambudskap i innehållet som presenteras för 

konsumenten efter att de utvärderat placeringen, titeln och beskrivningen som skapat 

uppmärksamhet och intresse. Önskan kan dock även påverkas redan i listan av 

sökresultat. Ett experiment gjort av Dou et al. (2010) visade att placeringar i listan med 

sökresultat kunde påverka konsumenters uppfattning av ett varumärke. I experimentet 
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placerade forskarna tre lyxiga hotellvarumärken i Bahamas och ett påhittat 

hotellvarumärke på de topp fyra placeringarna i listan av sökresultat. Resultaten av 

experimentet visade att respondenterna uppfattade det påhittade varumärket som lyxigt, 

vilket härleddes till placeringen bland sökresultaten. (Dou et al. 2010) Vilket påvisar att 

en önskan för varumärket kan skapas redan när konsumenten ser listan av sökresultat. 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att med hjälp av de fyra första elementen av 

AISDALSLove modellen har vi kunnat identifierade några av de externa faktorer som 

antas kunna påverka konsumenter i den söksession som uppstår efter en mikrostund. 

Sök elementet kan egentligen antas vara det som uppstår genast efter en mikrostund och 

därför starkt relaterat till mikrostunder, speciellt externa sökprocesser. Inom elementen 

har vi dessutom kunnat identifiera de externa påverkningsfaktorerna; 

informationskällornas typ och antalet informationskällor som utvärderas och används. 

Faktorerna som påverkar inom elementen intresse och uppmärksamhet är titel, 

beskrivning och placering i listan av sökresultat. Till viss del kan vi även anta att faktorer 

inom elementet önskan kan påverka söksessionen, genom att placeringar i 

sökresultatlistan kan ändra konsumentens attityder mot en informationskälla. 

3.2 Interna faktorer som påverkar söksessionen 

Konsumenters interna faktorer i söksessioner i relation till mikrostunder har inte 

specifikt undersökts inom marknadsföringslitteraturen tidigare. Att skapa en användbar 

teoretisk referensram är därmed en utmaning. För att skapa en uppfattning om vilka 

slags faktorer som kan påverka konsumenters interna påverkningsfaktorer i 

söksessionen har vi samlat existerande litteratur om sökbeteende, konsumentattityder 

och andra applicerbara marknadsföringsmodeller, till exempel delar av AISDALSLove-

modellen. Denna del av den teoretiska referensramen har delats in i två under kapitel; 

kunskap och preferenser och sökavsikter.  

3.2.1 Kunskap och preferenser 

I föregående avsnitt gick vi igenom den av Wijaya (2011) uppdaterade AIDA-modellen 

AISDALSLove. Ett av de element som tillagts i den nya modellen över effekterna av 

marknadsföring är sökelementet. I denna fas sker hos konsumenten både interna och 

externa sökprocesser för att validera ett reklambudskap (Wijaya 2011). Wijaya (2011) 

beskriver interna sökprocesser som den fas då konsumenten identifierar alternativ 

utifrån sina egna minnen. Bland konsumenters minnen finns information, känslor och 

tidigare erfarenheter lagrade som vid interna sökprocesser återkallas och används för att 
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göra ett beslut (Wijaya 2011). Specifikt så handlar det om fyra olika sorters teman som 

konsumenter återkallar minnen från; varumärken, attribut, evalueringar och 

erfarenheter (Alba et al 1991 citerad i Wijaya 2011). Den interna sökprocessen kan antas 

att påverka söksessionen eftersom den används för att utvärdera de sökresultat som 

konsumenten presenteras för.  

När konsumenter återkallar minnen om varumärken handlar det om de set av 

varumärken som de har i minnet och kopplar ihop med situationen (Wijaya 2011). En 

teori som kan liknas vid teorier om sökbeteende som först lades fram av Stigler (1961) 

för att förklara hur konsumenter hanterar dispersionen av priser på marknaden (likadan 

produkt har olika priser på marknaden). Stigler (1961) baserade sin tanke på att sökaren 

(konsumenten) börjar sin sökning med att bestämma hur många offerter hen erhåller 

och sedan tar man inte in fler offerter för jämförelse. Detta kallas en fixed-sample-size 

(fss) strategi. En del forskare (se bland annat Gastwirth 1976) har dock senare utvecklat 

teorin om sökbeteende i en annan riktning och menar att sökare, efter att ha erhållit en 

offert, bestämmer sig om fler offerter är nödvändiga att erhålla. På så sätt är det en 

pågående process istället för en jämförelse mellan ett fast antal offerter, denna strategi 

kallas i teorin sekventiell sökning (Manning & Morgan 1982). Logiskt sett borde 

sökbeteendet som uppstår efter en mikrostund vara sekventiellt eftersom man vänder 

sig till en informationskälla för att söka ett svar på ett behov, uppfylls inte det så ändrar 

man antingen sökningen eller informationskällan. Det utesluter trots det inte 

möjligheten att en fss-sökstrategi kan uppstå, till exempel om konsumenter i en 

mikrostund har målet att jämföra priser mellan ett förutbestämt antal 

informationskällor. Detta kan till exempel vara ett scenario när först en intern 

återkallning av varumärken skett hos konsumenten (Wijaya 2011), vilka konsumenten 

sedan vänder sig till för att lösa ett problem.  

Vid interna sökprocesser återkallar konsumenter erfarenheter och attribut som kopplas 

samman med specifika fakta om en produkt eller tjänst. Utöver det återkallas tidigare 

evalueringar vilka är attityder och tidigare evalueringar av produkten eller tjänsten de 

har använt, kort sagt om hen gillar den eller inte. Konsumenter kan även återkalla 

tidigare erfarenheter som har format konsumentens uppfattning. (Wijaya 2011) Attribut, 

evaluering och erfarenheter kan alla tillsammans klassas som konsumentens kunskap 

om ämnet eller produkten. Det finns två olika slags kunskaper och erfarenheter som kan 

komma att påverka konsumenter i söksessionen; kunskap om produkten, 

produktkategorin och varumärket samt kunskap om sökmotorer och hur de fungerar.  
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Singer et al. (2013) konkluderade i sin studie om sökmotoranvändning och skillnaden 

mellan komplexa och enkla sökuppgifter att användare med mer erfarenhet av 

sökmotorer är bättre på att snabbt skapa sig en uppfattning av listan av sökresultat. 

Därav spenderar de mindre tid att kolla igenom listan av sökresultat i jämförelse med 

användare med mindre erfarenhet av sökmotorer (Singer et al. 2013). Resultaten från 

Huang (2002) faller även i linje med Singer et als. (2013) påstående om att erfarenhet 

och kunskap om sökmotorer gör söksessionen effektivare. Huang (2002) kom med sin 

undersökning fram till att användare med mer erfarenhet av sökmotorer tar mindre 

pauser i sina söksessioner och därför genomför en mer smidig och effektiv sökning. 

Dutta och Das (2016) genomförde en undersökning om faktorer som påverkar 

konsumenters söksessioner innan inköp av laptops och telefoner. Undersökningen 

påvisade att det fanns en direkt koppling mellan utbildning och interneterfarenhet och 

söksessionernas framgång. Konsumenter med hög utbildning och daglig användning av 

internet går igenom fler informationskällor och får därför större utdelning av sina 

söksessioner (Dutta & Das 2016).  

Punj och Staelin (1983) genomförde en undersökning med syfte att förstå 

informationssökning och använde inköp av bilar som kontext för undersökningen. 

Forskarna identifierade ett samband mellan kunskap och informationssökning. 

Resultaten av undersökningen visade att det finns åtminstone två unika komponenter 

som påverkar sökbeteende hos konsumenter vad gäller tidigare kunskap. Kunskap om 

specifika produktattribut och kunskap om produktgruppen i allmänhet. Kunskaper om 

specifika produktattribut krävde mindre externa sökningar från konsumenten medan 

endast kunskap om produktgruppen krävde mer externa sökningar. Forskarna 

konkluderade även att sökare med lite produktkunskap kan omedvetet limitera sin 

söksession eftersom de inte vet vilken information de ska söka efter. (Punj & Staelin 

1983) Resultaten stämmer överens med Wijayas (2011) påstående att konsumenter med 

mer kunskap och erfarenheter har en bättre förmåga att söka internt.  

Utöver kunskaper kan även preferenser, alltså känslor och personlighetsdrag komma att 

påverka konsumenters val av informationskällor i mikrostunder. Flavián-Blanco et al. 

(2010) menar att även känslorna som upplevs under hela söksessionen kan avgöra vilka 

alternativ som väljs i en söksession. Flavián-Blanco et al. (2010) kom med sin 

undersökning fram till att söksessioner när konsumenter hittar den information de söker 

framkallar positiva känslor. Det som å andra sidan framkallar negativa känslor hos 

konsumenter är besvikelser (som t.ex. söndriga länkar eller pop-up fönster) samt när de 
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inte hittar den information de söker. Grant et al. (2007) identifierade, i en 

litterärrecension, även personlig involvering i produkten som en faktor som påverkar 

sökbeteende. Med personlig involvering menas den personliga orsak och känsla 

konsumenten har till varför man köper en produkt (och därför söker information om 

den). (Grant et al. 2007) Detta kan kopplas ihop med känslor, tidigare erfarenheter och 

kunskaper som påverkar konsumenters söksessioner. Detta anses dock ha större 

samband till sökavsikten och tas därför upp i nästa underkapitel. 

3.2.2 Sökavsikter 

I detta avsnitt diskuteras teorier som relaterar till konsumenters sökavsikter och hur de 

kan påverka en söksession. Samt hur dessa sökavsikter kan komma att påverka 

konsumenters val av informationskällor. Med sökavsikt menas den bakomliggande 

avsikten med en sökning, till exempel om konsumenten ämnar köpa, lära sig mer om 

något eller är intresserad av produktinstruktioner. Det kan även handla om olika 

attityder som formar konsumentens sökavsikt.  

Vid analys av klick på sökresultat i en lista av sökresultat (click through rate) finns det 

enligt tidigare forskning flera teorier om varför sökare klickar på de olika resultaten. 

Granka et al. (2004) noterade den första påverkan (eng. bias) som påverkar sökarens 

klick, den så kallade positioneringspåverkan (position bias). Denna påverkan innebär att 

eftersom en informationskälla har en hög positionering i listan av sökresultat så kommer 

den att attrahera fler klick (Hu et al. 2011). Utöver det finns det även 

undersökningsresultat som visar att efter en sökare läst beskrivningen är det endast 

relevansen som påverkar om informationskällan får sökarens klick (Hu et al. 2011). Hu 

et al. (2011) såg dock behovet att utforska avsikten med en sökning som en tredje 

potentiell påverkan på klick. Genom ett experiment kom forskarna fram till att modellen 

som inkluderar avsikten med sökningen bättre kan beskriva fördelningen av klick (Hu et 

al. 2011). Detta påvisar att avsikten med sökningen, tillsammans med placering och 

relevans, har en påverkan över vad som klickas på bland sökresultaten. 

I kontexten av avsikter med sökningar kan man även se till Moe (2003) som såg behovet 

att se på hur konsumenter beter sig på hemsidor beroende på vilket mål de har med sin 

shopping. Moe (2003) tar i beaktande både hur konsumenter rör sig mellan sidor på 

hemsidan samt vilken slags information de använder i olika shoppingstadier. Även om 

avsikten med mikrostunder inte alltid är shopping så kan dessa shoppingstrategier ge 

oss en förklarande bild av det sökbeteende som uppstår som en följd av en mikrostund. 
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Moes (2003) strategier handlar om shopping men är också de grundare i Janiszewskis 

(1998) uppdelning av konsumenters sökbeteende; målinriktad och explorativ sökning. 

Uppdelningen tar i beaktande både sökbeteende med inköp i åtanke och sökbeteende 

utan inköp i åtanke. 

Målinriktad sökning hänvisar till beteende som uppstår när konsumenter har ett 

specifikt eller planerat inköp i åtanke. Explorativt sökbeteende är å andra sidan 

ofokuserat och oavsiktligt, konsumenter har i detta inget specifikt eller om alls något 

inköp i åtanke. (Moe 2003) Denna indelning skulle som mikrostunder kunna vara ”jag 

vill veta mer om en skådespelare” som explorativ sökning och ”jag vill veta vilken 

tandkräm som är bäst för ilningar” som en målinriktad sökning. På basen av dessa 

tankar har sedan Moe (2003) identifierat fyra olika shoppingstrategier hos 

konsumenter; riktat köp (directed buying), sök och överläggning (search and 

deliberation), hedonistisk bläddring (hedonic browsing) och kunskapsbyggande 

(knowledge building).  

Riktat köp kan ses som den mest traditionella formen av sökbeteende och målet är att 

göra ett inköp av en bestämd produkt eller tjänst. Konsumenten har ett specifikt behov 

som hen vill tillgodose genast med ett köp, detta kan liknas med att besöka en mataffär. 

Inom denna strategi söker konsumenten specifik information om en produkt eller tjänst 

och prisinformation är ofta viktig i denna fas. Särskiljande karaktärsdrag i söksessionen 

inom denna strategi är att konsumenter i en onlinemiljö besöker specifika produktsidor 

och ofta flera gånger om. Strategin faller därför under målinriktad sökning. Likt som 

riktat köp så har konsumenter i sök och överläggningsstrategin som mål att genomföra 

ett köp, skillnaden ligger i när köpet sker. Konsumenter söker här information för ett 

framtida köp med målet att kunna göra ett optimalt köp. I denna strategi är konsumenter 

intresserade av en specifik produktkategori men ännu osäker på exakt vilken produkt 

som ska köpas. I en online miljö uttrycker sig denna strategi i beteendet att besöka sidor 

inom en viss produktkategori men konsumenten flyttar sig upprepat mellan specifika 

produktsidor. (Moe 2003) 

Strategin hedonistisk bläddring domineras av explorativt sökbeteende och drivs av 

motivet att njuta av själva shoppingupplevelsen. Hedonistisk bläddring tenderar att 

påverkas av yttre stimuli och kan därför resultera i impulsköp. Hedonistisk bläddring 

visar sig i online miljöer genom att konsumenter ofta hoppar mellan både kategorisidor 

och produktsidor samt som att man sällan besöker en sida två gånger. 

Kunskapsbyggande sökning skiljer sig genom att målet med sökningen är praktiskt men 
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konsumenter gör sökningen endast för att förbättra förutsättningarna för ett framtida 

inköp. Konsumenten behöver inte ha ett specifikt inköp i sikte men den information som 

hen tar till sig kan påverka det slutliga inköpet. Kunskapsbyggande konsumenter 

tenderar fokusera sin sökning online på informationssidor som till exempel 

diskussionsforum och blogginlägg. Eftersom målet med denna strategi är att bygga 

kunskap så bör dessa konsumenter även spendera längre tid på hemsidor jämfört med 

de andra sökstrategierna. (Moe 2003) 

I tabell 3 nedan ges en översikt över Moes (2003) fyra olika shoppingstrategier samt 

vilket slags innehåll som sökaren använder inom de olika strategierna. Moe (2003) 

menar att denna modell kan användas för att förstå men också förutspå konsumenters 

beteende inom de olika shoppingstrategierna.  

 Sessionens fokus Kategorityp Produkttyp 

Repeterade 

produktvisningar 

Riktat köp Produktsidor Låg Låg Hög 

Sök och 

överläggning 

Kategori- och 

produktsidor 
Låg Hög Mellan 

Hedonistisk 

bläddring 
Kategorisidor Hög Hög Låg 

Kunskaps-

byggande 
Informationssidor Låg Låg Låg 

Tabell 3 Förväntade mönster per shoppingstrategi (Moe 2003). 

Som nämndes i kapitlet tidigare kan även personlig involvering i produkten påverka 

konsumenters söksessioner. Nivån av personlig involvering i inköpet av en produkt 

påverkas i sin tur av den risk som konsumenter känner i och med köpet. Risken är 

multidimensionell och kan beroende på konsumenten vara allt från finansiell till 

psykologisk eller social. (Laurent & Kapferer 1985) Chauduri (2000) delade in dessa 

risker i två olika komponenter; funktionell risk och emotionell risk. Funktionell risk 

innefattar finansiell, prestanda och psykologisk risk medan emotionell risk innefattar 

psykologisk och social risk. Grant et al. (2007) ger exempel på denna teori med ett 

exempel om hur två konsumenter som vill köpa samma produkt kan önska olika slags 

information i söksessionen. Två konsumenter är båda intresserade av att köpa en 
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sportbil, den ena är dock bilfantast och är mer intresserad av funktionalitet och önskar 

få ut den mesta prestandan för sina pengar. En annan konsument med mer pengar är 

dock mest intresserad av att hitta en sportbil som kan förbättra hens image och sociala 

liv. (Grant et al. 2007) Därav kan konsumentens primära motivering till köp även 

påverka vilka informationskällor de väljer i en mikrostund.  

Grant et al. (2007) sammanfattar även att typ av produkt kan påverka hur konsumentens 

söksessioner ser ut. De delar upp produkter i ”sök” produkter och ”upplevelse” produkter 

för att göra en skillnad. Sökprodukter kategoriseras som produkter som är starkt 

standardiserade och som konsumenter vet är de samma tack vare tidigare upplevelser. 

Detta kan till exempel vara böcker, CD-skivor eller flygbiljetter. Forskarna menar att 

produkten är densamma även om du köper den online eller i en affär. Eftersom 

sökprodukterna är mindre komplexa så sänker det konsumentens behov och vilja att 

göra en extensiv söksession. (Grant et al. 2007) Upplevelseprodukter å andra sidan är 

sådana produkter som är mer komplexa och innefattar användarupplevelser, till exempel 

en bil. Dessa produkter kräver både subjektiv och objektiv information för att 

konsumenter ska kunna utvärdera dem. Dessa upplevelser kräver i sin tur en mer 

extensiv söksession av konsumenten för att förstå och utvärdera. (Grant et al. 2007) 

Typen av produkt som konsumenten har som avsikt att veta mer om i sin söksession kan 

alltså påverka hur söksessionen går till samt vilka informationskällor som prioriteras. Är 

det en sökprodukt som till exempel flygbiljetter så fokuserar söksessionen mer på 

prisuppgifter. Å andra sidan om produkten är en upplevelse, till exempel ett resmål, är 

söksessionen mer extensiv och med fokus på både pris och andra personers upplevelser 

och utvärderingar.  

3.3 Sammanfattning av forskninguppgiften 

För att sammanfatta den teoretisk referensramen som tagits upp i denna avhandling har 

en modell satts ihop. Modellen samlar ihop konceptet mikrostunder tillsammans med 

söksessionen som antas uppstå efter en mikrostund. Modellen har sin grund i SOR-

modellen som beskriver impulsivt inköpsbeteende (Chan Cheung & Lee 2017).  

Modellen (se figur 6) är en linjär processmodell som börjar med ett stimuli. Detta stimuli 

kan vara allt från ett reklambudskap, en diskussion med vänner eller att man ser ett 

inlägg på sociala medier. Detta stimuli leder sedan till att en mikrostund, d.v.s. olika” jag 

vill X” sker hos konsumenten. Mikrostunden är den känsla av att stilla behovet som 

uppkommit i stimuli. Denna ”jag vill X” känsla är så stark att den leder till att 
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konsumenten avbryter den uppgift som hen håller på med för tillfället för att påbörja en 

söksession. Till skillnad från den ursprungliga SOR-modellen har organismen (den 

mittersta delen av den linjära processen) ersätts med mikrostunden. Den tredje fasen i 

modellen har även bytts ut med söksession, som i denna avhandling representerar 

responsen.  

 

 

Figur 6 Tentativ modell för mikrostunder. 

 

Mikrostunden är kort, oplanerad och sker samtidigt som konsumenten håller på med 

något annat. Responsen på mikrostunden blir att konsumenten använder en mobil enhet 

för att påbörja en söksession som tar plats i en sökmotor. I söksessionen kommer 

konsumenten vidare att påverkas av olika externa och interna faktorer, så som tidigare 

nämnts; sökavsikt, kunskap och preferenser samt faktorer som skapar uppmärksamhet, 

intresse, önskan och handling i sökmotorn. Faktorerna påverkar i sin tur resultatet av 

söksessionen.  

Målet med den empiriska delen av avhandlingen är nu att öppna upp denna modell och 

skapa en bättre förståelse för konsumenters mikrostunder.  Detta innebär att alla delar 

av modellen kommer att utforskas. Undersökningen ämnar öppna upp förståelse för 

följande frågor: 

• Vilka är de stimuli som kan trigga igång en mikrostund? 
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• Hur agerar konsumenter i de söksessioner som uppstår till följd av en 
mikrostund? 

• Vilka resultat kan en mikrostund leda till? 

I den empiriska studien strävar jag till att utforska de olika momenten empiriskt. Den 

tentativa modellen kommer att användas som ett verktyg för att kunna fånga in 

mikrostunden som fenomen. 
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4 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 
GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel behandlas undersökningens upplägg och genomförande. Kapitlet inleds 

med en genomgång av avhandlingens undersökningsstrategi för att sedan leda in på 

undersökningens utformning och genomförande.  

4.1 Angreppssätt 

Konceptet mikrostunder har ur denna synvinkel i tidigare forskning inte utforskats 

mycket. Även om det bland marknadsföringsgurun och branschexperter har benämnts 

många gånger om som ett nytt fenomen så är det sällan det återkopplas till tidigare 

vetenskaplig forskning. Med det i grunden har denna undersökning antagit ett abduktivt 

resonemang, var vi rör oss iterativt mellan att bygga teori (Van Maanen et al., 2007). 

Abduktion som metod kan beskrivas som en blandning mellan ett induktivt och 

deduktivt synsätt (Denzin 2009). Denna avhandling har varken ett strikt induktivt eller 

deduktivt förhållningssätt, genom att vi varken lägger upp och testar specifika hypoteser 

baserade på tidigare teorier eller börjar med att fritt empiriskt utforska ett fenomen. 

Abduktion avfärdar inte teoretisk förförståelse vilket relaterar till ett deduktivt 

förhållningssätt. Samtidigt utgår dock abduktion från empiri, något som relaterar till ett 

induktivt synsätt. (Alvesson och Sköldberg 2008) Därav är angreppssättet abduktivt 

med målet att på bästa sätt beskriva fenomenet mikrostunder.  

I avhandlingen realiseras den iterativa processen att röra sig mellan teori och empiri, 

som ofta återfinns vid abduktion, genom den tvådelade undersökningen. Vi börjar med 

en teoretisk förståelse av konceptet mikrostunder som satts ihop i en modell (figur 6). 

Sedan görs en kvalitativ undersökning i två delar. Mellan dessa två delar sker en analys 

var forskaren rör sig mellan empiri och teori för att forma del två av undersökningen. 

Efter del två av undersökningen görs igen en analys i vilken forskaren igen rör sig mellan 

empiri och teori, genom att använda den tentativa modellen som grund identifieras 

luckor i modellen som behöver fyllas med empiri. På så sätt kan vi se vilka vinklar av 

modellen som fortfarande är outforskade empiriskt. Srivastava och Hopwood (2009) 

förklarar att den iterativa processens roll är inte att vara en mekanisk process utan en 

reflexiv process som är nyckeln till att skapa förståelse. Genom att i olika skeden återgår 

till empiri och teori för att återkoppla dem till insikter leder i längden till en förståelse 

för fenomenet (Srivastava och Hopwood 2009).  
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4.2 Val av forskningsmetod 

Vid genomförande av en avhandling finns det generellt sätt två olika metoder att välja 

mellan; kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Skillnaden mellan de två 

undersökningsmetoderna ligger i att kvantitativa metoder fokuserar på generering av 

numeriska värden medan kvalitativa metoder fokuserar på icke-numerisk datainsamling 

(Saunders et al. 2009). Denna undersökning kommer att använda sig av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Syftet med kvalitativa metoder är att skapa teorier istället för att 

testa teorier (Bryman 2012). Mikrostunder är ett outforskat ämnesområde och för att 

generera förståelse och insikt behövs en kvalitativ metod. 

Kvalitativa metoder fokuserar på att samla in data i ord snarare än siffror. Inom 

kvalitativa metoder finns det flera olika metoder för att samla in data. Bland annat 

etnografi, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt insamling och analys av texter och 

dokument kan alla klassas som kvalitativa metoder. (Bryman 2012) Bryman (2012) 

förklarar att det breda utbudet av datainsamlingsmetoder i kombination med att man 

inom kvalitativa undersökningar ofta använder flera datainsamlingsmetoder gör 

kvalitativa metoder komplexa. För att fånga ett abstrakt fenomen kan det krävas 

användning av flera olika kvalitativa datainsamlingsmetoder. Eftersom som 

mikrostunder är ett komplext och abstrakt fenomen så kommer flera kvalitativa 

datainsamlingsmetoder att använda. 

För att välja rätt datainsamlingsmetod för en undersökning krävs det att man ser till vad 

som tjänar syftet för undersökningen bäst. För att samla in data om informanternas 

beteenden kontinuerligt under en viss tid kan man använda sig av dagböcker. Att logga 

data i dagböcker används både inom kvalitativa samt kvantitativa undersökningar. 

Dagböckerna kan sedan kompletteras med en intervju för att förtydliga den data som 

loggats. Kompletterande intervjuer sker oftast när dagböcker används som ett 

instrument för att logga beteenden. Att använda dagböcker för att samla in data är att 

föredra när det gäller att logga beteenden eftersom de antas generera bättre data än 

intervjuer. (Bryman 2012:240–241) Icke-standardiserade intervjuer (semi-

strukturerade intervjuer och djupintervjuer) används för att öppna upp och förstå 

frågorna vad och hur samt utforska varför. Semi-strukurerade intervjuer fokuserar mer 

på att hitta mönster och förklaringar till beteenden medan djupgående intervjuer mer 

fokuserar på att skapa förståelse och hitta nya insikter. (Saunders et al. 2009:320-323) 

Dessa tre datainsamlingsmetoder (dagboksinsamling, djupintervjuer och återskapning 

av sökning under djupintervjun) kan tillsammans tjäna syftet för denna avhandling. 
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Därav utgör datainsamlingsmetoden för denna avhandling en sammanställning av alla 

tre.  

För att uppnå avhandlingens syfte så genomförs en kvalitativ undersökning i två delar; 

datainsamling med hjälp av loggar över informanternas sökningar samt uppföljande 

semi-strukturerade intervjuer/djupintervjuer. Tanken bakom denna uppställning är att 

först samla in data som kan analyseras och vidare användas som diskussionsgrund i de 

djupgående intervjuerna. Loggarna fungerar även som en kartläggning över hur 

informanten agerar i en mikrostund samt söksession medan de djupgående 

intervjuernas syfte är att hitta mönster i beteendet samt skapa förståelse för 

motivationen bakom de specifika aktioner som skett i processen.  

4.3 Upplägg och genomförande 

Undersökningens struktur och uppsättning påverkar direkt datainsamlingen, en 

planerad och genomtänkt undersökning underlättar för forskaren att skapa ett 

användbart resultat. Undersökningen har sin grund i de teorier som tagits fram för att 

förstå mikrostunder och vad som påverkar konsumenter i mikrostunder. En del av 

undersökningen är uppbyggd för att förstå mikrostunder och vad de egentligen är bättre, 

samt med mål att kunna avgränsa vad mikrostunden egentligen är. Undersökningen är 

även uppbyggd för att förstå vilka externa och interna faktorer som påverkar 

konsumenters söksessioner. Både baserat på tidigare forskning samt som att 

undersökningen lämnar det öppet för forskaren att utforska nya påverkande faktorer.  

4.3.1 Undersökningens uppläggning 

Med syftet att få tillgång till så bra empiri som möjligt valde forskaren att dela upp 

undersökningen i två delar. Mikrostunder antas vara svåra att empiriskt fånga upp via 

intervjuer, eftersom informanten då måste återkalla mikrostunden retrospektivt ur 

minnet, vilket inte ger en heltäckande bild. Därav samlas först data in med hjälp av 

loggböcker. Syftet med loggböckerna är att dels samla in data som kan analyseras för att 

förstå mikrostunder samt skapa en bild av konsumenternas beteende i söksessionerna. 

Dels kommer loggböckerna att användas som grund för den andra delen av 

undersökningen, djupintervjuerna. Data som samlas in i loggböckerna kan användas i 

intervjuerna för att påminna informanterna om de mikrostunder som de upplevt och 

därför återkalla minnen om hur de kände och resonerade i stunden.  
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I djupintervjuerna fokuserar undersökningen på att samla in data med syfte att skapa 

förståelse för samt att identifiera mönster i konsumenternas beteende i mikrostunder 

och i söksessioner. Det finns även möjlighet att öppna upp konceptet mikrostunder 

vidare, om så behövs. I och med att djupintervjuerna genomförs görs även en 

komplettering genom att informanten bes genomföra två sökningar samtidigt som hen 

diskuterar med forskaren. Dessa sökningar gör i mobilen och spelas in med hjälp av 

skärminspelning och skickas sedan till forskaren för att ge en heltäckande bild av 

söksessionen.  

4.3.1.1 Loggböcker 

Informanterna bes föra loggböcker (bilaga 1) över de tillfällen där de söker information 

online, med hjälp av en sökmotor. Loggböckerna innehåller färdigt uppsatta kategorier 

att fylla i och frågor att svara på för informanten. Frågorna och kategorierna har lagts 

upp baserat på tidigare forskning som genomgåtts i den teoretiska referensramen. 

Främst handlar det om teorier i relation till mikrostunders utformning samt de externa 

faktorer som antas påverka konsumenters söksessioner. Loggböckerna förs under två 

dagar, en helgdag och en vardag. Syftet med detta upplägg är att kunna utforska om det 

finns framstående skillnader i antalet mikrostunder som sker på vardagen och helger.  

Den första delen av loggböckerna är uppbyggd för att samla in data om själva 

mikrostunden. Detta med syfte att skapa förståelse för mikrostunder samt ge forskaren 

tillräckligt med data för att kunna avgöra om det är en mikrostund eller inte. 

Grundläggande data som dag och tid loggas först med syfte att kunna se spridningen av 

de eventuella mikrostunderna. Nästa parameter som loggas är vad informanten höll på 

med när sökningen gjordes, detta för att förstå vilket stimuli som gav upphov till 

mikrostunden. Informanten bes sedan fylla i målet/syftet med sökningen samt vilken 

sökfras som användes i sökmotorn. Detta för att ge data över vilken typ av mikrostund 

som sker samt för att forskaren ska kunna avgöra om det handlar om en mikrostund eller 

inte.  

När grundläggande data loggats av informanten bes hen ta en skärmdump av listan av 

sökresultat. Detta för att forskaren ska kunna se i vilken kontext själva sökningen sker. 

Att ta en skärmdump ses som den enda lösningen för forskaren att kunna se listan av 

sökresultat, genom att sökmotorer presenterar unika listor av sökresultat till användare. 

Listan av sökresultat påverkas bland annat av geografisk placering och användarens 

sökhistorik. Skärmdumparna numreras och delas med forskaren, i loggboken kopplas 
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skärmdumpen ihop med respektive mikrostund. Informanten loggar även vilket eller 

vilka sökresultat som klickades på genom att ange dess URL:er samt som de anger 

orsaken till varför de klickade på just det.  

Till näst i loggboken svarar informanten på några frågor som satts upp med syfte att 

identifiera de externa faktorer som kan påverka söksessionen. Informanten bes besvara 

följande frågor:  

• Läste du titeln innan du klickade på sökresultatet? 

• Läste du beskrivningen innan du klickade på sökresultatet? 

• Tänkte du på vilken slags hemsida det var innan du klickade på sökresultatet? 

• Vilken/vilka placeringar hade de sökresultat som du klickade på? 

• Var något av de sökresultaten du klickade på en annons? 

Utöver det besvarar informanten även fråga om de lyckades hitta den information de 

sökte. Detta för att forskaren ska kunna avgöra om söksessionen var lyckad eller inte. Till 

sist har informanten även möjlighet att tillägga övriga kommentarer.  

För att säkerställa att loggböckerna är tillräckligt extensiva och korrekt vinklade gjordes 

först ett test med en informant som fick fylla i loggboken under två dagar, en helgdag och 

en vardag. Efter testperioden tillades frågorna Läste du titeln innan du klickade på 

sökresultatet?, Lyckades du hitta den information du sökte? samt som en del av frågorna 

omformulerades för att vara enklare att förstå.  

4.3.1.2 Intervjuer 

Med grund i resultatet från datainsamlingen av loggböcker så genomförs en djupintervju 

med syftet att öppna upp för de interna faktorer som kan komma att påverka 

mikrostunder. Samtidigt har forskaren möjlighet att öppna upp fenomen, rutiner och 

handlingar som lämnats oklara i och med loggböckerna. I och med intervjuerna görs 

även en sökning medan informanten diskuterar med forskaren. Syftet med detta är att 

lägga informanten i en bekant situation var hen kan komma att minnas och berätta om 

tankar och funderingar som annars är svåra att replikera och minnas i en intervju.  

I enlighet med syftet för intervjuerna så ses hela intervjuprocessen mer som en öppen 

diskussion men ett diskussionsmanus skapas av forskaren som stöd. Detta manuskript 

utvecklades från att vara ett papper med anteckningar för fyra fokusområden baserat på 
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den teoretiska referensramen i första testintervjun (bilaga 3), till att vara en 

intervjuguide med frågor (bilaga 4) som ansett fungera bra i testintervjun. En sådan 

utveckling ansågs vara nödvändig för att inte tappa bort viktiga fokusområden från 

testintervjun men också för att inte förvirra informanter med allt för djupa frågor i 

följande intervjuer. Trots att forskaren hade utvecklat en intervjuguide var målet att hålla 

diskussionen öppen från båda hållen och forskaren ämnade att anpassa frågor och 

exempel mycket efter informantens situation och diskussionens framgång.  

4.3.2 Val av informanter 

Utformningen av denna studie är explorativt, därför valdes informanterna baserat på 

självselektionsurval. Självselektionsurval innebär att forskaren annonserar om 

undersökningen i relevanta kanaler, samt till vänner och bekanta för att hitta 

intresserade som vill delta i undersökningen. (Saunders et al. 2009:241) Som tillägg till 

att studien är explorativ är även det faktum att informationen som samlas in både i 

loggböckerna och under djupintervjuerna är av känslig natur. Det handlar om att logga 

personliga data som personer oftast inte delar med sig lättvindigt. Samtidigt som 

genomförandet av undersökningen är en mycket tidskrävande process för 

informanterna. En stor del av undersökningen förlitar sig på att informanterna använder 

mobila enheter dagligen. 

Undersökningen annonserades till potentiella informanter som ansågs uppfylla ovan 

nämnda kriterier (dela med sig av denna typ av information, villig att avsätta tid samt 

använda mobila enheter dagligen). Inom ramen för detta skedde självselektionen. 

Målsättningen var att få tillräckligt många informanter, men med tanke på studiens 

omfattning ändå en hanterbar mängd data. 

4.4 Undersökningens genomförande 

Loggböckerna delades med de utvalda informanterna elektroniskt via personliga Google 

Numbers-filer (bilaga 1). Informanterna får själva välja om de fyller i loggboken 

elektroniskt eller om de skriver ut den och lämnar in den i pappersformat. Google 

Numbers-filerna som delads med informanterna kan endast ses av informanten själv och 

forskaren, ingen annan har tillgång till loggböckerna.  

Tillsammans med loggböckerna delads även ett Google Docs dokument (bilaga 2) med 

instruktioner för hur loggböckerna ska fyllas i. I instruktionerna förklaras varje fält som 

ska fyllas i på ett praktiskt och icke ledande sätt. I Google Numbers-filen finns även 
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färdigt ifyllt ett exempel för varje fält i kursiverad stil. Detta för att ytterligare hjälpa 

informanten kunna fylla i loggboken. Tillsammans med instruktionerna gavs en 

beskrivning av vad det empiriska datamaterialets användningsändamål samt en 

kortfattad beskrivning av avhandlingens syfte. För att inte påverka eller styra 

informanterna gavs dock ingen närmare förklaring av ämnesområdet eller det 

undersökta fenomenet mikrostunder. Informanterna informerades även om att data 

som samlas in inte kommer att ses av någon annan än forskaren samt att allt data 

anonymiseras i avhandlingen. I instruktionerna inkluderades även en notis om att det är 

upp till informanten att logga endast den data de vill, och om någon information känns 

för personlig behöver denna inte loggas.  

Loggböckerna fördes av informanterna under två dagar, en vardag och en helgdag. Det 

var upp till informanten att själv välja dagar. Loggböckerna samlades fylldes i under en 

månads tid av de åtta informanterna. En del gjorde det genast de blev tilldelade 

loggboken medan en del behövdes påminnas om uppgiften. Detta var förstås väntat 

eftersom forskaren var medveten om att det är en tidskrävande uppgift som är svår att 

komma ihåg och genomföra.  

När loggböckerna var insamlade påbörjades forskarens uppgift att utveckla en bas för de 

uppföljande djupintervjuerna. Först skapades en grund med fyra teman som skulle 

täckas i intervjun. Grunden baserade sig på den teoretiska referensramen, modellen som 

utvecklats för att sammanställa forskningsuppgiften samt loggböckerna. De fyra temana 

var stimuli, mikrostund, söksession och resultat. Under dessa teman fanns även mer 

tydliga frågor som kan ses i bilaga 3. Denna grund användes som stöd under 

testintervjun. Efter att denna intervju genomförts utarbetades en klarare intervjuguide 

som användes under resterande intervjuer (bilaga 4). Från testintervjun lades en del 

frågor till samt som en del togs bort eller klargjordes. I intervjuguiden lades bland annat 

till tre introduktionsfrågor om hur informanten tyckt det gått att göra undersökningen 

samt om den väckte några tankar hos dem. Detta för att lätta på stämningen och göra 

informanten bekväm i situationen. Även om forskaren under intervjuerna hade 

intervjuguiden som stöd läts diskussionen leva fritt och frångå intervjuguiden. För att 

hjälpa informanten förstå frågor och öppna upp funderingar användes ofta 

personanpassade exempel av forskaren.  

I slutet av varje intervju genomfördes även sökningar av informanten. Informanten bads 

replikera två av de sökningar som de loggat i loggböckerna. I och med att de genomförde 

sökningarna bads de även gå igenom hur de tänkte och varför de klickade på de resultat 
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som de klickade på, samtidigt som forskaren ställde uppföljande frågor. För att fånga 

deras beteende ännu närmre spelades även skärmen in med hjälp av skärminspelning. 

Inspelningarna skickades sedan till forskaren.  

Alla åtta intervjuer genomfördes med hjälp av videosamtal. Informanterna meddelades 

innan intervjun började att den skulle spelas in och att endast forskaren tar del av 

inspelningen. Djupintervjuerna var alla runt 50 minuter långa, inklusive 

reproduceringen av söksessionerna, den kortaste var 32 minuter och den längsta var 65 

minuter. Alla intervjuer transkriberades sedan av forskaren med syfte att skapa 

lättillgängligt och överskådligt data. I tabell 4 presenteras en sammanfattning av 

intervjuerna och dess längd. Namnen på informanterna har bytts ut mot fiktiva namn.  

Informant Datum för 
genomförande 

Längd 

Stefan, 26 år 12.06.2019 54:08 min 

Sanna, 26 år 30.06.2019 1:04:33 

Helena, 23 år 01.07.2019 44:24 

Ida, 24 år 01.07.2019 1:00:55 

Andreas, 25 år 02.07.2019 43:56 

Fanny, 25 år 04.07.2019 53:03 

Sven, 28 år 01.08.2019 32:20 

Maj, 24 år 05.08.2019 58:24 

Tabell 4 Intervjuernas genomförande.  
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5 PRESENTATION AV EMPIRISKA RESULTAT 

Resultaten från den empiriska undersökningen kommer att presenteras enligt 

uppbyggnaden av den tentativa modellen som lagts ihop baserat på tidigare forskning. 

Först presenteras data kring kontexten i vilken mikrostunder uppstår som kan 

sammankopplas med stimulus. Därefter följer resultat kring vad mikrostunden 

egentligen är och hur den ser ut hos konsumenten. Resultatpresentationen avslutas 

sedan med en genomgång av det data som samlats in om söksessionen som uppstår till 

följd av en mikrostund. I presentationen nedan blandas data som samlats in från både 

loggböckerna och intervjuerna. Loggböckernas roll i den empiriska undersökningen har 

dock främst fungerat som en grund för att kunna komma åt de abstrakta teman som 

diskuterats i intervjuerna, till exempel stimulus och mikrostunder, därav läggs mindre 

fokus på dem i de första två delarna. I presentationen av resultatet kring söksessionen 

används dock data från loggböckerna mer för att stöda resultat från intervjuerna.  

Resultaten från den empiriska studien presenteras i processad form, alltså beskrivs inte 

alla informanters mikrostundssammanhand och secessioner som rådata. Data har 

istället plockats sönder och lagts ihop för att kunna skapa en empiri som är förståelig. 

Insamlade data är både komplex och av stor kvantitet. Därav ses det som nödvändigt att 

placera data inom de ramar som satts för denna undersökning. Annars hade 

datapresentationen blivit osammanhängande och svår att följa.   

Informanterna är Stefan 26 år studerande som jobbar vid sidan av studierna, Sanna 26 

år arbetare, Helena 23 år arbetare, Ida 24 år studerane som jobbar vid sidan av studierna, 

Andreas 25 år arbetare, Fanny 25 år arbetare, Sven 28 år arbetare och Maj 24 år 

mammaledig. Alla informanter var vana mobilanvändare som ansåg sig vara bekväma 

och vana att använda sökmotorer.  

5.1 I vilken kontext uppstår mikrostunder? 

Kontexten i vilken mikrostunder uppstår försöktes först nås i loggboken i och med frågan 

Vad höll du på med när du gjorde sökningen?. Svaren på denna fråga gav en indikation 

om i vilken kontext mikrostunden uppstod. För att förenkla presentationen av resultaten 

har de svaren delats in i olika kategorier; i sällskap och i ensamhet.  

Sökningarna som gjordes i sällskap kunde uppstå när informanten diskuterade med 

vänner eller gjorde en annan social aktivitet. Alla informanter utom en hade åtminstone 

en sökning som uppstod i ett sällskap. Sanna och Ida gjorde båda sökningar under 
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kaffepausen när de diskuterade med kollegor. Sven gjorde en sökning i och med att han 

diskuterade matlagning med sin sambo. Andreas gjorde en sökning under ett 

restaurangbesök, den sökningen visade sig också vara i och med en diskussion vid 

middagsbordet, något kom fram i djupintervjun. En av Helenas sökningar i ett sällskap 

skedde som ett svar på en fråga av en vän i och med att hon ville ha länken till en produkt 

som Helena köpt. Maj hade även en sådan situation var hennes mamma frågade efter ett 

recept som hon skulle söka upp och skicka till henne. En av Majs sökningar skedde även 

i relation till att hon i en gruppchatt med kollegor skulle bestämma vart de skulle åka och 

äta. Sanna hade långt fler sökningar i sällskap i jämförelse med alla andra informanter, 

sju av hennes åtta loggade sökningar gjordes i sociala sammanhang. Bland dessa fanns 

kaffepaus på jobbet, spelade ett spel, umgicks med vänner och tävlade i en femkamp.  

En stor del av sökningarna som loggades kan klassas som att de gjordes ensamt. Dessa 

kunde vara allt från att sitta på toaletten och ligga på soffan till att titta på serier. Stefan 

gjorde inga sökningar i sällskap utan alla sökningar började som sökningar i ensamt.  

Hade just vaknat och kände att jag ville börja dagen med plättar, eftersom det var första maj. 
Ur Stefans loggbok. 

Satt i soffan och funderade på att köpa en ny firmatelefon. 
Ur Stefans loggbok. 

Kollade för att se parkeringen vid gymmet.  
Ur Helenas loggbok. 

Andreas gjorde sex av sina sju sökningar när han var ensam. Tre av dem när han låg på 

soffan och tre när han satt på toaletten. Helena sökte även efter nyheter från England, 

ett smoothiesrecept och en ny löprunda ensam. Ida gjorde många sökningar i sin 

ensamhet som relaterade till film och musik. En sökning gjordes när hon lyssnade på 

musik och tre när hon tittade på tv-serier. Maj gjorde även sex av sina åtta sökningar i 

sin ensamhet, till exempel när hon var hemma och scrollade på Instagram eller var 

hemma och skulle baka.  

Hos två av åtta informanter kan vi se sökningar som uppstod på grund av en tidigare 

sökning, med någon slags snöbollseffekt. Andreas gjorde dessa sökningar när han satt 

på toaletten. Andreas sökningar fortsatte från sökningen att jämföra nya och gamla 

Rolex. Snöbollssökningarna var liknande sökningar med andra söktermer som 

specificerade urverk och modeller. Stefan gjorde sina snöbollssökningar när han satt på 

soffan och kom på att han behövde en ny jobbtelefon. Det började med att han sökte efter 

nya OnePlus 7 som just skulle släppas och fortsatte sedan med flera sökningar om att 

jämföra olika OnePlus 7 modeller samt en jämförelse mellan OnePlus och iPhone.  
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1: Satt i soffan och funderade på att köpa en ny firmatelefon. 

2: Hade just kollat OnePlus 7 och ville veta priset på föregångaren 6T. 

3: Hade kollat priset på OnePlus 6T och ville veta vilken iPhone som ligger i samma prisklass. 

4: Noterade att priset på iPhone 7 var lägre än OnePlus 6T, och valde att söka vidare efter ett pris 
på iPhone 8. 

5: Har fått reda på att OnePlus 6T och iPhone 8 är i samma prisklass. Vill nu ta reda på vilken som 
är bäst. 

6: Hittat ett omdöme för OnePlus 6T, dags att hitta ett för iPhone 8. 

7: Hittat omdömen för både OnePlus 6T och iPhone 8. 

Stefans ihållande sökningar från loggboken. 

 

Efter forskarens genomgång av data i loggböckerna ansågs det fortfarande fattas en 

förklaring till vad som egentligen triggade igång mikrostunden. Även om det ibland 

kunde ge en indikation om vad som fått informanten att göra en sökning så saknades en 

förklaring. Därav gick forskaren genom alla mikrostunder under intervjun för att fråga 

mer om händelseförloppet som ledde till sökningen. Under intervjuerna kom det fram 

flera olika orsaker som triggade igång en sökning. En del av sökningarna sågs mer som 

rutiner, andra triggades igång av marknadsföringsbudskap och en del triggades av 

problemlösning och nyfikenhet. Fannys sökningar som kan klassas som rutiner var när 

hon sökte på väder i Närpes, i intervjun berättade hon att hon nästan varje 

vardagsmorgon gör denna sökning för att hon ska veta vad vädret är i jobbet, eftersom 

vädret påverkar hur hon ska planera sin dag som lärare. Andreas rutinsökningar var att 

söka efter nyhetsmedia som Iltalehti, Kodinkee och Svenska Yle. Dessa gjordes när han 

låg sysslolös på soffan och benämndes av Andreas själv som en rutin han gör när han 

ligger på soffan.  

Bland de loggade sökningarna fanns också sökningar som triggades av 

marknadsföringsbudskap. Stefan gjorde en sökning efter en översättare av binärkod 

eftersom han såg en annons på Facebook från OnePlus som var skriven i binärkod. Sanna 

gjorde en sökning till följd av att hon hade fått ett mail om ett paket som var på väg till 

henne. Hon sökte då efter Postis hemsida för att titta var hennes paket var och när hon 

kunde hämta ut det. Maj hade en sökning var hon i en blogg läste om ett nytt företag, 

vilket triggade sen sökning efter just det företaget.  

Många av sökningarna som gjordes triggades av problemlösning och eller nyfikenhet, 

alltså ett behov av kunskap. Sanna gjorde många sökningar i och med att hon diskuterade 
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och eventuellt satt i en dispyt och ville se vem som hade rätt svar. Sökningarna användes 

alltså som ett sätt att faktakolla deras åsikter eller argument. Även Sven hade en sådan 

sökning, där han ville bevisa till sin sambo att han använde rätt ingredienser i ett recept. 

Sven hade även andra sökningar som triggades av problemlösning, till exempel när han 

skulle kolla vattenståndet för att vet om han kunde åka på jakt, när han sökte en specifik 

tjänst som han behövde för att kolla upp kartor till jobbet eller när han sökte 

kontaktuppgifter till ett företag för att ringa dem. Majs sökningar efter recept kan även 

tolkas som sökningar grundade i problemlösning, hon behövde baka till diverse 

evenemang och sökte därför efter recept att följa när hon skulle börja baka. Viljan att 

lösa problemet eller bevisa sin synpunkt var alltså det som triggade igång sökningarna.  

Ida gjorde flera sökningar som triggades av nyfikenhet, till exempel när hon tittade på 

tv-serier eller lyssnade på musik. En av sökningarna var att hon hörde en låt och ville 

kolla upp tabsen för att se om den var svår att spela och en var att hon tittade på tv-serier 

och ville veta vad en skådespelare hette och i vad annat han spelade i. Helena sökte även 

efter längden på en löprunda, detta gjorde hon efter att hon sprungit färdigt och var 

nyfiken på hur långt hon hade sprungit. Maj gjorde även sökningar utgående från 

nyfikenhet, till exempel när hon såg en bild på en hund på sociala medier och gjorde en 

sökning för att hon ville läsa mer om rasen för att se om den skulle passa med hennes 

andra hundar.  

En del av sökningarna triggades även av saker som informanten mindes något själv, 

alltså en plötslig erinran. Stefan till exempel hade fått en telefonräkning för någon tid 

sen och sen när han satt på soffan kom han på att han snart ska ha en ny firmatelefon, 

eftersom telefonabonnemanget skulle flyttas över till företaget. Resultatet av detta blev 

flera sökningar med jämförelse av olika telefoner. Samma skedde med Stefans sökning 

på MinSkatt, han satt på soffan och kom på att han snart skulle få lön och därför kom 

han på att kolla om hans nya skattekort hade kommit. Helena hade även en sökning som 

hon påmindes om när hon skulle besöka gymmet. Hennes kompis hade berättat att han 

hade fått böter när han parkerat fel vid gymmet, därför sökte hon efter gymmets hemsida 

för att kolla reglerna för parkering innan hon åkte till gymmet. En annan av Helenas 

sökningar triggades även av ett minne, i och med att hon kom ihåg att hon tagit hem sin 

mixer från hennes föräldrar kom hon på att söka efter recept på smoothies innan hon 

skulle och handla. Så att hon visste ingredienser som behövdes och som hon skulle köpa.  
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Flera av informanterna hade även sökningar som triggats av interna stimuli, alltså 

fysiska behov. Till exempel att de var hungrig och ville göra mat och därför sökte efter 

recept på mat eller att de kände sig sjuka och sökte efter symtom på sjukdomar.  

Både Helena och Ida gjorde sökningar i relation till att de skulle åka någonstans. Ida 

gjorde en sökning efter glasskiosker i närheten när hon ville gå på en promenad och äta 

en glass. Det var tidigt på våren och sent på kvällen så hon ville båda kolla vilka alternativ 

det fanns och om de hade öppet. Helena gjorde en sökning för att se om en restaurang 

de skulle passera på en resa hade öppet, med målet att de skulle stanna och äta där som 

en del av deras utflykt. Även Stefan gjorde en sådan sökning, när han satt på jobbet och 

kom på att det gått förbi lunchtid. Han ville då kolla vilka lunchrestauranger i närheten 

som fortfarande serverade lunch. Detta fortsatte sen med en ny sökning där han kollade 

dagens menyer för att bestämma vart han skulle åka och äta.  

Under intervjuerna diskuterade även en del informanter situationer i vilka de skulle 

strunta i att göra en sökning. Stefan pratade om att det sällan finns situationer när han 

inte skulle göra en sökning genast men kunde tänka sig att när han ligger i sängen på 

kvällen och är trött så kan han strunta i det och försöka komma ihåg att göra det senare. 

Både Ida, Stefan och Helena nämnde att arbetsplatsen var ett sådant ställe där de kan 

komma på någonting de borde söka upp men de lämnar det för att göra det senare.  

5.2 Mikrostundens karaktär 

För att utforska mikrostunden i sig närmare frågades informanterna i djupintervjuerna 

om varför de genomförde sökningen genast och inte senare. Detta för att förstå varför 

man avbryter en uppgift och om man avbryter en uppgift för att göra sökningen. Nästan 

alla svarade något i stil med ”för att jag ville ha svar genast” förutom Andreas som 

svarade alla hans sökningar kändes som en rutin som han gör när han sitter på toa eller 

ligger på soffan. Speciellt sökningar på nyhetsmedia men även sökningarna om olika 

klockor eftersom han vid tillfället när loggböckerna fylldes i var inuti en sådan period när 

han googlade mycket om just gamla och nya Rolex-modeller och urverk. Han hade även 

en sökning som han bara ville ha svar på genast, det var när han satt på restaurang och 

ville veta vad en maträtt var. Helena kommenterade i intervjun om varför hon googlar 

saker genast: 

För att jag ville veta svaret och jag ville ha omedelbar tillfredsställelse för mina tankar. Och för 
att vi har alternativet att söka genast, så varför inte? Jag tror att om jag hade glömt bort det [att 
göra sökningen] så skulle det inte vara något jag skulle ha tänkt på igen om någon timme. De 
[sökningarna] var bara sådana 5-sekunder-och-klar-sökningar som inte har någon betydelse om 
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en timme. 
Helena i djupintervju. 

Både Ida, Stefan och Helena nämnde att det gjorde det för att de kan hitta svaret snabbt. 

Sanna nämnde att hon gjorde en sökning för att det är enklast att göra så och att man 

gör det genast för att man vill veta svaret genast, speciellt om man sitter i en diskussion 

och måste veta om något är rätt eller fel. Ida nämnde också att hon gjorde vissa sökningar 

genast för att kunna tillägga något i en diskussion. Både Fanny och Stefan nämnde att de 

skulle glömt det om de inte gjort det genast.  

Det är väl för att jag räknar att annars skulle jag behöva göra en påminnelse åt mig eller så 
kommer jag att glömma bort det. Och att göra en påminnelse kändes som lika mycket jobb som 
att direkt söka på dem.  
Stefan i djupintervju.  

Fanny påpekade att hennes sökningar för det mesta nog är spontana. Samt som att 

Fanny gjorde ett tillägg om att ibland vill hon göra sökningar så sent som möjligt för att 

få uppdaterad information. I intervjun uttryckte även Ida att hon tyckte att alla hennes 

sökningar var väldigt spontana. Stefan benämnde även den sökning var syfte var att 

jämföra telefoner som att vara ett infall, alltså väldigt spontant.  

I djupintervjuerna frågades det även, som en väldigt öppen fråga, om hur länge de tror 

att en sökning tar, från att de öppnar telefonen tills att de lägger ner den igen och är på 

så sätt klara. Svaren varierade lite men de flesta låg kring några minuter. En stor del av 

informanterna nämnde även att det är väldigt situationsspecifikt. Andreas sökningar, 

som han benämnde som rutinmässiga, ansågs ta mellan 5 och 10 minuter medans den 

spontana sökningen på restaurangen tog endast en minut. Stefan berättade att om han 

söker ett specifikt svar som en skådespelares namn eller ett recept så kan det ta endast 

någon minut men om han ska jämföra telefoner kan han sitta i tio minuter och titta på 

olika saker. Helena sa att hennes sökningar tog allt från 45 sekunder till tre minuter. 

Sanna sa att hennes sökningar nog inte tog mycket mer än en minut, förutom när hons 

sökte efter hur ett bokträd ser ut, då tog det lite längre att studera bilderna. Fanny 

pratade om att hennes sökningar var nog korta, endast två till tre minuter, men att det 

beror på hur mycket hon behöver granska resultaten.  

För att skapa en förståelse och insikt i mikrotunder som kan ske utanför en sökmotor 

diskuterades situationer när de kanske gör något annat än googlar. Samt varför de 

använder en sökmotor och inte något annat alternativ, till exempel att gå in på en 

hemsida eller ringa en vän. På första frågan om varför det använde en sökmotor svarade 

Andreas, Helena, Fanny och Sanna att det är för att det är automatiskt att använda 
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sökmotorn via telefon och att det är det enklaste alternativet. Stefan och Ida tog även 

upp det att de tycker att Google som sökmotor fungerar bättre än sökmotorer på 

hemsidor och därför än det enklare att googla, även om man vet vilken hemsida man ska 

besöka. Sanna tog även upp det faktum att det kräver färre klick att komma till ett 

specifikt ställe på en hemsida om man går via en sökmotor än om man går via hemsidan.  

När informanterna blev tillfrågade om det finns liknande situationer när de vet att de 

gjort något annat än använt en sökmotor behövde de alla fundera en stund på sitt svar 

och det spontana svaret var nej. Därav gavs ofta ett exempel från forskaren på när hon 

gjort något annat, till exempel skulle köpa en mascara i en butik och ringde en vän istället 

för att göra en sökning. Sanna berättade då att hon valt att gå över från att söka i en 

sökmotor efter recept till att endast använda köket.se, detta för att hon har profil där och 

för att det finns alltför många recept att välja mellan i sökmotorn. Av erfarenhet hade 

hon dragit slutsatsen att köket.se oftast har bra och många recept, därför går hon nu 

alltid dit. Fanny nämnde att när hon ska shoppa online så brukar hon gå direkt in på 

hemsidor som hm.fi istället för att göra en sökning. Dock så nämnde hon även ett nyligt 

fall där hon googlade på ”Tommy jeans pink huppari” för att få fram flera sökresultat så 

att hon kunde jämföra priser.  

Sanna, Andreas och Ida nämnde båda att de skulle kunna kontakta en vän eller bekant 

istället för att göra en sökning i en sökmotor om de visste att den personen visste mycket 

om ämnet eller var en expert på det. Speciellt när det kommer till information om väldigt 

lokal information som lokalisering, öppethållningstider och skvaller. Sanna nämnde 

även att hon gärna frågade bekanta om hon ville ha specifik information om något var 

bra eller dåligt, ungefär som en produktrecension av en vän. Helena berättade och hon 

nog kunde fråga sin sambo efter till exempel ett bra recept på smoothies, men att en 

sökning är bra på det sättet att man får väldigt specifik information som kaloriinnehåll 

och exakta mängder för receptet via den. Både Stefan och Fanny hade svårt att föreställa 

sig att göra något annat än en sökning i liknande situationer. Fanny nämnde dock att 

hon kunde ta sig till det ifall att hon inte hittar den information hon söker medan Stefan 

ansåg sig vara mycket envis när det kommer till att hitta information via en sökmotor 

och skulle ändra sin sökning flera gånger för att hitta rätt information.  

5.3 Vad styr söksessionen? 

Loggböckerna uppbyggdes delvis med målet att kunna förstå söksessionen bättre. Till 

exempel svarade informanterna på frågor om varför de valde det sökresultat de valde, 
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om de läste titel eller beskrivningen innan de klickade samt om de klickade på annonser. 

Under intervjun diskuterades även söksessionen och tanken bakom deras resonemang 

djupare. Under intervjun genomfördes även två upprepningar av sökningar tillsammans 

med informanten som filmades samtidigt som forskaren ställde frågor om hur 

informanternas tankeprocess.  

För att presentera resultaten på ett greppbart sätt har insamlade data kategoriserats i sju 

olika teman som påverkar söksessionen. Dessa är tidigare erfarenheter, kunskap, 

trovärdighet, placering, syfte och mål med sökningen, personliga preferenser samt som 

vi går in på vad som sker när den sökta informationen inte hittas. Alla kategorier har 

identifierats med hjälp vad som diskuterades i kapitel två och tre, förutom trovärdighet 

som kom fram i empirin som en faktor att beakta.  

5.3.1 Tidigare erfarenheter 

Både i loggböckerna och djupintervjuerna framkom det olika typer av tidigare 

erfarenheter som angavs som orsak till varför en informant gjort på ett visst sätt. I 

loggböckerna markerades 31 av 57 klick på sökresultat vara av orsaken att det var den 

sidan informanten sökte eller att de på något vis kände till hemsidan från tidigare. Dessa 

svar är samlade från svaren på frågan Varför klickade du på detta/dessa sökresultat? i 

loggböckerna. I citaten nedan presenteras en del av svaren från informanternas 

loggböcker.  

Stefan: Kollar alltid veckans lunch på denna sida. 

Stefan: Android Central brukar ha bra information när det gäller Androidtelefoner, och dessutom 
var det första resultatet. 

Sanna: För att det var det jag sökte efter. 

Ida: Det var sidan som jag brukar använda för att hitta ackord till låtar. 

Fanny: Jag brukar vanligtvis gå in på den sidan för att kolla vädret. 

Andreas: Forumet är bekant. 

Maj: För att jag varit inne på svenska kennelklubbens hemsida förr och vet att de har bra 
information. 

Sven: Detta var tjänsten jag sökte. 

Under djupintervjun nämnde även Fanny att hon väljer vilket resultat hon ska klicka 

baserat på vad som är mest bekant, alltså det sökresultat hon vet ungefär vad det är. Hon 

nämnde även specifikt att när hon shoppar väljer hon sökresultat baserat på vilka hon 

känner att har till exempel fraktfri leverans och återlämning eller kort leveranstid. 
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Andreas nämnde även i djupintervjun att hellre väljer en sida som är bekant när han ska 

välja vilket sökresultat att klicka på. I och med Andreas återskapning av sökningarna 

kom det även fram hur mycket hans sökningar inom ämnet klockor påverkades av 

tidigare erfarenheter. Han berättade i detalj om att han ofta går in på forum för att där 

kan han hitta bilder och kommentarer från ägare av klockorna vilket han föredrar. Han 

skrollade till exempel förbi resultat som Bobs Watches, för dem tycker han inte om, Rolex 

egen hemsida, för de erbjuder för lite information och några bloggare, för han ville inte 

ha deras personliga åsikt.  

Under djupintervjuerna diskuterades även frågan om informanterna brukar använda 

olika språk på söktermerna när de gör sökningar. Alla informanter sa att under vissa 

omständigheter gör sökningar på andra språk än sitt modersmål. Andra språk som 

användes utöver svenska var engelska, finska och tyska. Valet av språk verkade vid vissa 

fall bero på att tidigare erfarenheter hade ändrat deras beteende. Både Fanny, Ida och 

Sanna nämnde att de söker på finska när de söker efter saker att köpa, speciellt för att se 

finsk prisinformation. Ida nämnde även att hon gjort sökningar på tyska när hon vill 

köpa något med syfte att få fram tyska Amazon. Alla nämnde att de gör en egen 

bedömning om vilket språk de använder baserat på vilka sidor och vilken information de 

vill ska komma upp. Andreas och Ida nämnde även att de vanligtvis använder engelska 

sökfraser för att få fram flest och bäst träffar.  

5.3.2 Kunskap 

Informanternas nivå av kunskap inom ämnet de gjorde sökningar inom var även en 

faktor som framstod i djupintervjuerna. Detta framkom på flera nivåer, till exempel om 

informanten inte visste mycket om ett ämne kunde det vara svårt att bedöma både 

trovärdighet på källan och om svaret var rätt. Både Sanna och Helena förklarade i sina 

intervjuer att om ämnet är okänt så kollar de fler sökresultat för att få en klarare bild.  

Men sen som nu när vi skulle fixa plexiglaset på båten så googlade jag på hur man polerar ett 
plexiglas, kan man göra något åt ett matt plexiglas. Det tyckte jag var jättesvårt för då är det forum 
man kommer in på och jag är inte så jättebekant med forum om plexiglas och trådar med det hur 
man polerar. Då var jag ju in på alla och när jag såg sökresultaten så kunde jag inte alls avgöra 
vilket jag tyckte var bättre, vilket jag trodde mer på av forumen. Så där var jag typ in på allihopa 
och läste. 

Sanna i djupintervju. 

Andreas kunskap inom ämnet klockor gjorde även att han förkastade resultat under 

återskapandet av sökningarna. När han sökte efter rolex 16101 vs oyster perpetual såg 
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han genast att bilderna och videorna som visades i listan av sökresultat var fel och valde 

därför att skrolla förbi dem genast.  

5.3.3 Trovärdighet 

Andreas och Helena sade i sina intervjuer att de mest trovärdiga källorna enligt dem är 

forum och annat innehåll genererat av användare, till exempel recensioner. Helenas 

bakomliggande orsak till detta var att hon kunde få en mer dimensionerad bild av 

problemet om hon fick höra andra människors åsikter. Hon nämnde även att hon 

föredrar sådana sökresultat framom media och bloggare eftersom det är opersonligt och 

kan vara sponsrat innehåll. Ida och Sanna nämnde båda Wikipedia som en trovärdig 

källa när det gäller enkla saker som årtal för händelser och beskrivningar på vardagliga 

ting. Sanna och Ida var även de enda två som nämnde influensers och bloggare som 

eventuellt trovärdiga källor men då endast om de känner till dem från förut.  

Sven och Maj var mycket fokuserade på statliga institutioner när de pratade om 

trovärdiga källor. Det var de enda källorna de kunde märka direkt som trovärdiga och 

som de skulle välja framom andra sökresultat om de hade möjligheten. Fanny 

diskuterade trovärdighet mycket under sin intervju men nämnde att hon bedömer det 

själv utifrån hemsidans innehåll när hon besöker den. Stefan kopplade samman 

trovärdigheten med hans erfarenheter med hemsidor, om han besökt hemsidan tidigare 

och fått bra svar kunde han bedöma den som trovärdig.  

Alla informanter nämnde dock att trovärdighet och dess betydelse är mycket 

situationsspecifik. Få av informanterna nämnde sig att ifrågasätta de resultat som 

Google presenterade för dem. Endast en informant, Sanna, sa att hon funderat kring om 

det finns bättre resultat än de som presenteras på första sidan av Google, men att hon 

inte gjort något konkret åt den tanken.  

5.3.4 Placering 

Av alla sökningar som loggades i loggböckerna så var det inga som hade en lägre 

placering bland sökresultaten än nio, alltså besökte ingen informant sida två av 

sökresultaten. Det var dessutom endast en informant, Maj, som klickade på sökresultat 

som hade en lägre placering än fyra. Klicken på de resultat som var placerade sex, åtta 

och nio var receptsökningar gjorda av Maj. I en av söksessionerna hoppade hon mellan 

flera resultat för att hitta ett brödrecept med torrjäst och i den andra söksessionen sökte 
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hon ett specifikt recept hon läst förut. Stefan berättade i intervjun att han håller sig till 

övre delen av första sidan.  

Nå, jag håller mig för det mesta till första sidan och jag skulle nog säga att jag oftast håller mig till 
i övre delen. Är det många annonser scrollar jag oftast förbi dem, om jag nu inte ser att de leder 
specifikt till den sida jag söker… Jag är nog oftast inom de topp 10 skulle man kanske säga. 

Stefan intervju.  

Av de sökningar som loggades gick 41 av 57 klick till sökresultat som var placerade på 

plats nummer ett. Med sökresultat som är placerade nummer ett menas organiska 

resultat, alltså räknas inte sökannonser som är placerade ovanför organiska resultat.  

Vanligtvis väljer jag oftast den första, och sen om inte den fungerar tar jag nästa och så vidare… 
För att vara helt ärlig, om det är ett ämne jag inte vet något om, typ sångtexter, så väljer jag bara 
det första för jag vet inte skillnaden på hemsidorna.  

Helena intervju.  

Bland alla informanter stod det klart att de sällan eller aldrig klickar på annonser. Sven, 

Fanny och Andreas sa i sina intervjuer att de aldrig klickar på annonser. Andreas sa att 

han kanske skulle göra det men då endast om han var berusad och omedveten. Fanny 

kände sig rädd att klicka på annonser eftersom hon dels tror att hon får fler annonser då 

och dels för att hon tycker att de endast vill sälja något till henne. Helena sa att hon inte 

klickar på annonser men att hon kunde tänka sig att klicka på annonser om hon såg en 

annons hon trodde var äkta, inte lurendrejeri och inte för en produkt som skulle gå 

sönder snabbt.  

Ida, Stefan, Maj och Sanna hade en lite blandad inställning till annonser. Stefan och 

Sanna ansågs sig sällan klicka på annonser men kunde göra det om de sökte efter en 

specifik hemsida och det var den första annonsen som dök upp. Ida hade en lite mer 

lättsam inställning, hon klickade oftast inte på annonser men sa sig ibland inte orka bry 

sig och klicka på dem ändå. Maj kunde tänka sig att klicka på annonser om det passade 

det hon sökte efter.  

5.3.5 Syfte och mål med sökningen 

Informanternas syfte och mål med sökningarna kunde utforskas tack vare flera olika 

datakällor, dels via intervjuerna och del via loggböckerna. Genom att sammankoppla 

frågorna Målet/syftet med sökningen och Varför klickade du på detta resultat? kan man 

urskilja några intressanta sammanhang. Data visar att vid flera fall görs en sökning även 

om informanten redan bestämt sig för vilken sida hen ska besöka. I tabell 5 nedan är 

sådana exempel samlade.  
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Informant Målet/syftet med 
sökningen 

Sökterm Varför klickade du 
på detta/dessa 
resultat? 

Stefan Hitta ett plättrecept 
som jag använt förr. 

plättar Jag har använt detta 
recept förr och vet att 
plättarna blir bra. 
Dessutom är det det 
första resultatet som 
kommer upp. 

Stefan Hitta skatteverkets 
sida för att ladda ner 
mitt digitala 
skattekort. 

minskatt Det var första 
resultatet och var det 
jag sökte. 

Stefan Ta reda på var i 
Närpes det var bäst 
lunch denna dag. 
 

Lunch närpes Kollar alltid veckans 
lunch på denna sida. 

Sanna Kolla var mitt paket 
var  

posti För att det var det jag 
sökte efter 

Ida Se vad det ska vara för 
väder i helgen 

Foreca Vasa Det var den rätta 
sidan som jag letade 
efter 

Ida Att hitta en 
skådespelare som 
medverkar i serien 

Trevor Suits 
Imdb 

För det var den 
hemsidan jag letade 
efter och rätt person 

Andreas Läsa nyheter Svenska yle Det var exakt vad jag 
letade efter 

Maj Hitta ett specifikt 
recept på ett bröd som 
jag bakade förra 
veckan 

Nyttiga brödet För att det var just det 
här receptet jag sökte 

Sven Använda Kartplatsen kartplatsen Detta var tjänsten jag 
sökte 

Tabell 5 Data över sökningars syfte och varför ett resultat valdes.  

En del sökningar hade även väldigt specifika sökfraser som visar att informantens mål 

med sökningen är att besöka en specifik hemsida. Stefan använde till exempel sökfraser 

som ”oneplus 6t hinta”, ”iphone 7 hinta” och ”iphone 8 hinta” när han specifikt ville 

besöka hemsidan hinta.fi. Även Sven hade en sökning med en specifik sökterm när han 

ville kolla vattenståndet. Söktermen var ” Yle texttv 404” och han hade som mål att 

besöka just denna sida. Orsaken till detta kom fram i djupintervjun, där han förklarade 

att han föredrar denna sida över andra tjänster eftersom den är enkel och 
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användarvänlig. Han mindes text-tv sidan utantill och valde därför det framom andra 

väderhemsidor.  

Maj var den enda som loggade sökningar var hon hoppade mellan flera olika resultat för 

att hitta det hon sökte, utan att byta sökterm. Målet med denna sökning var att hitta ett 

recept på bröd bakat med torrjäst, som hon skulle baka till en fest. I intervjun nämnde 

hon att hon kollade flera och jämförde recepten för att hon hade tid och för att hon ville 

lyckas med brödet eftersom hon skulle bjuda på det på en fest. Hon hade även loggat en 

sökning med liknande syfte någon dag senare. I denna klickade hon dock endast på ett 

sökresultat eftersom hon hade bråttom. Även om endast en loggade sökningar var de 

klickade på flera resultat framkom det i återskapandet av sökningar att flera andra 

informanter även klickade på fler resultat. Andreas återskapade till exempel sökningen 

”vintage vs. modern Rolex” under intervjun. Under denna berättade han att han 

förmodligen hade besökt först ett forum, sedan ett annat och till sist om han hade haft 

tid hade han kollat på videos.  

Ida och Sanna var de enda informanterna som loggade sökningar var de inte klickade på 

något resultat utan fick svaret direkt i listan av sökresultat. Sannas sökningar av sådant 

slag var med syfte att se hur Delhi stavades och om gullregn är ett träd eller en buske. 

Idas sökningar hade som syfte att kolla upp namn på skådespelare samt att kolla när 

applikationen Instagram lanserades. Sanna nämnde även i sin intervju att hon kan kolla 

på videor om hon är hemma och vill se hur man gör något. Fanny förklarade i sin intervju 

att hon brukar kolla på videor i situationer när hon vill jämföra eller visa något, till 

exempel kläder eller produkter. Hon gav som exempel när hon sökte på ett 

silverschampo och såg en video där någon jämförde olika produkter då vale hon att titta 

på den istället. Fyra informanter nämnde även att de kan kolla på Googles egen 

information om öppettider när de söker på det, men att vid speciella dagar som helger så 

litar de inte på den informationen utan kollar affären egna hemsida.  

5.3.6 Personliga preferenser 

Precis som valet av sökresultat beror på tidigare erfarenheter påpekade en del 

informanter att de helt enkelt föredrog en del typer av hemsidor över andra. Andreas 

påpekade till exempel vid flera tillfällen att han alltid föredrar att läsa forum, speciellt 

när det handlar om klockor. Även Helena var av åsikten att hon föredrar att läsa forum 

istället för media och bloggare. Ida å andra sidan nämnde att hon inte alls gillar att läsa 
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forum eftersom det tar alldeles för längre att få ett koncist svar. Hon skulle hellre ta råd 

från en media-hemsida eller en bloggare som hon känner till.  

5.3.7 Vad gör man när informationen inte finns? 

Vid sex av de loggade sökningarna hittades inte den information som informanten sökte. 

Andreas och Ida hade två sådana situationer, och Ida och Maj hade en situation var. I 

tabell 6 nedan finns sökningarna och orsakerna till varför de inte var nöjda med 

resultaten eller fick svar på din fråga.  

 

Informant Syfte med 
sökningen 

Sökterm Hittade du det du 
sökte? 

Ida Hitta ackorden /tabs 
till sången 
 

If I fell across the 
universe chords 
 

Nej, ville ha tabs och 
inte bara ackord. 
 

Ida Pratade med sambon 
om att äta glass 

Hitta glasskiosker i 
Vasa 

Nej, sidan innehöll 
inte informationen jag 
letade efter 

Andreas Att jämföra nya och 
gamla rolexar. 

vintage vs modern 
rolex 

Hemsidan gav för 
allmän information 

Andreas Att jämföra nya och 
gamla rolexar. 

rolex 1601 vs oyster 
perpetual 

Hemsidan jämförde 
något annat än det jag 
sökte. 

Helena Att se 
parkeringsreglerna 
vid Easyfit 
 

EasyFit parking 
Vasa 

De hade inga 
parkeringsinsruktioner 
på sin hemsida. 

Maj Hitta 
artiklar/skvaller/ 
blogginlägg om ett 
aktuellt bråk mellan 
två kändisar 

lady dahmer och 
cissi wallin bråk 

Nej, inte direkt men 
infon jag hittade 
relaterade till det jag 
sökte. Förstod nog att 
resultatet inte 
handlade om det jag 
sökte efter men jag 
klickade i alla fall på 
resultatet i brist på 
annat att läsa 

Tabell 6 Sökningar var informanter inte hittade den information som söktes.  

I dessa fall när önskad information inte hittades ledde det till olika avslut. Maj och 

Andreas släppte deras sökningar och läste andra resultat istället för att det hittade annat 

som var intressant. Maj loggade detta i loggboken och kommenterade att hon ändå valde 
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att läsa annat liknande skvaller. Andreas nämnde i och med sin återskapning av 

sökningarna att han förmodligen blev distraherad av en sida han inte sett förut som såg 

intressant ut. På det sättet släppte han originalsyftet med sökningen.  

Den här Phigora vet jag inte riktigt vad det är. Det kan hända att jag hade kommit av mig här och 
tryckt på den första [Phigora]… [Intervjuaren: Du klickade på Phigora]… Jaa precis fast det inte 
ens var det jag googlade på. Men jag var säkert nöjd för det. 

Andreas i intervju.  

Även Idas sökning efter tabs till låten (rad två i tabell 6) avslutades utan att hon fann 

svar. I intervjun berättade hon att hon förmodligen hade tagit ut dem själv på gitarr om 

hon var tillräckligt nyfiken med var inte det just då. Helenas sökning efter 

parkeringsregler gav inget svar, i intervjun berättade hon att hon åkte till gymmet i alla 

fall och hittade instruktioner på plats istället. Idas andra sökning som inte gav svar, när 

hon sökte glasskiosker i Vasa, ledde till att hon inte gick på någon promenad för att köpa 

glass utan lämnade hemma istället.  

Under intervjun ombads även alla informanter föreställa sig scenariot att de inte skulle 

hitta den information de sökte och vad de skulle göra då. De flesta hade svårt att 

föreställa sig ett sådant scenario, eftersom man oftast hittar det man söker på Google. 

Stefan nämnde först att han skulle börja med att ändra söktermen och sen byta språk för 

i hopp om att hitta rätt information. Andreas sade att han skulle vända sig till Youtube 

istället för Google för att hitta informationen. Helena sa att hon förmodligen skulle ha 

struntat i sökningen och lämnat utan svar, eftersom de flesta sökningarna inte var så 

viktiga att få svar på. Ida och Sanna var de enda som nämnde att de skulle kunna ringa 

eller skicka någon och fråga, om de visste att just de personerna hade koll på det.  
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6 ANALYS AV RESULTAT 

I detta kapitel analyseras resulataten som presenterades i kapitel fem. Syftet med 

avhanldingen är att utveckla ett förklarande ramverk för konceptet mikrostunder. 

Studien vill därför täcka in tre olika teman som tillsammans skapar ramverket för en 

mikrostund; stimuli, mikrostunden i sig samt söksessionen. Resultaten som 

presenterades i kalitel fem kommer här att analyseras och kopplas samman med det 

teorier som diskuterats i kapitel två och tre. Den tentativa modellen som presenterades 

i kapitel tre kommer att ligga som grund för analysens uppbyggnad. Med hjälp av den 

egna modellen kommer data från undersökningen kunna kopplas ihop med tidiagre 

terorier. I slutet av detta kapitel diskuteras även underöskningens trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

6.1 Upphovet till mikrostunder 

I den tentativa modellen är den första delen i processen kallad stimuli.  I kapitel två 

presenterades Chan, Cheung och Lee (2017) teori om SOR-modellen. I denna studie 

definierades stimuli som det som triggar igång konsumenten. Stimuli identifierades även 

kunna vara antingen externt eller internt. (Chan, Cheung & Lee 2017) I resultaten som 

presenteras för denna undersökning kan vi identifiera stimuli som är både interna och 

externa. Externa stimuli kan till exempel vara det marknadsföringsbudskap i sociala 

medier som triggade Stefan att söka efter en översättare av binärkod. Vilket stämmer 

överens med de externa stimuli som Chan Cheung och Lee (2017) identifierade som 

marknadsföringsstimulus. Interna stimuli som hittades i undersökningens resultat 

kunde till exempel vara Idas sökning efter en glasskiosk när hon var sugen på glass. Ett 

stimuli som kan kopplas till en känsla, som av Chan, Cheung och Lee identifierats som 

internt stimuli.  

I den teoretiska referensramen nämndes det att det kan finnas skillnader i de stimuli 

som finns för mikrostunder och de som identifierats för SOR-modellen. Detta eftersom 

SOR-modellen är uppbyggd för applicering inom impulsivt köpbeteende. I denna 

undersökning har indelningen av interna och externa stimuli fortfarande en stor 

betydelse, och kan användas för att särskilja och förså stimuli.  Det är även möjligt att 

dela in de flesta stimuli som framkommit i undersökningen till externa och interna. Detta 

ger dock ingen djupare förståelse för vad som triggar igång en mikrostund hos 

konsumenter. Därav har en ny indelning av stimuli utarbetats baserat på 

undersökningens resultat, nämligen kontext plus trigger.  
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Stimuli som triggar igång mikrostunder ses som ett mångfacetterat fenomen som 

uppstår i två olika lager; kontext och trigger. Dessa kan i sin tur vara både interna eller 

externa samt som att flera kontexter och triggers kan samspela för att skapa ett stimuli 

som leder till en mikrostund.  

Kontexten i vilken ett stimuli kan uppstå har med hjälp av undersökningens resultat 

identifierats som, i sällskap och ensam. Kontexten har lagts som en skilt lager av stimuli 

eftersom det anses påverka triggern, antingen genom att förstärka den eller hämma den. 

En sällskapskontext kan vara när man umgås och diskuterar men andra människor i 

verkliga livet, till exempel vid matbordet, på en fest, när man spelar ett spel eller vid 

kaffepausen på jobbet. En sällskapskontext kan även vara digital, till exempel i en chatt 

med en vän, en gruppchatt med kollegor eller interaktion på sociala medier. En ensam 

kontext är när konsumenten inte interagerar med andra människor när triggern 

uppkommer. Kontexten kan förstärka eller försvaga stimuli och därför påverka om 

mikrostunden genomförs eller inte. I resultatet framkom det få direkta kontexter som 

kunde försvaga stimuli, alltså när informanterna inte kunde tänka sig att göra en sökning 

genast. Den sällskapskontext som dock nämndes var arbetsplatsen, här tänkte sig de 

flesta att de undviker att göra impulsiva sökningar.  

Inom kontexten kan det sedan uppstå triggers som baserat på undersökningens resultat 

identifierats som marknadsföringsbudskap, problem, materiell, minne, nyfikenhet, rutin 

och motivation. Marknadsföringsbudskap innefattar traditionell 

marknadsföringskommunikation som mottas från företag. Problem identifieras som 

triggers var konsumenter står inför ett problem som bör lösas. Materiella trigger kan 

vara sådana som känns fysiskt hos konsumenten. Minne är den trigger när konsumenten 

plötsligt erinrar sig något som leder till ett ”jag vill-läge” och därefter agerande (sök). 

Nyfikenhet innefattar de triggers var konsumenten är genuint nyfiken och vill veta något 

bara för att veta det. Rutin innebär att konsumenten triggas av ett rent rutinmässigt 

beteende. Motivation är en trigger som innefattar konsumentens vilja, humör och känsla 

för att genomföra en mikrostund. Ovan nämnda triggers kan delas in i externa och 

interna för att klargöra en skillnad. I modellen nedan (figur 7) presenteras kontexterna 

och alla identifierade triggers. Minnen anses vara både en extern och en intern trigger 

eftersom den på olika plan kan identifieras som båda. Ett minne kan uppkomma internt 

men vara indirekt externt eftersom det kopplas till en annan extern trigger. Blandningen 

av kontext och triggers skapar sedan det stimuli som initierar en mikrostund.  
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Figur 7 Konceptualisering av stimuli för mikrostunder.  

För att förklara modellen från figur sju tas som följande upp några exempel på stimuli 

som framkommit i avhandlingens undersökning. Sanna gjorde en sökning i och med att 

hon spelade spel med vänner. Hon sökte svaret på hur man stavade Delhi. I detta 

exempel blev stimuli en blandning av en social kontext med triggers som problem och 

motivation. Kontexten var social eftersom speldeltagarna diskuterade vad rätt stavning 

var. Triggern var problem i och med att de hade ett problem eller en fråga utan rätt svar. 

En andra trigger var även motivation eftersom Sanna gärna ville bevisa om hon hade 

rätt, eftersom hennes åsikt var annan än en andra spelares. Stimuli hade möjligtvis inte 

varit lika starkt om kontexten hade varit enskild eftersom det inte hade skapats någon 

diskussion om vad som var rätt. Samma gäller för motivation triggern, hade Sanna inte 

motiverats av att bevisa att hon hade rätt hade det kanske inte lett till en mikrostund.  

Stefan hade en mikrostund, d.v.s. en jag-vill moment, som ledde till att han i sen 

söksession sökte efter information om vilken telefon som han borde köpa till näst. 

Stimuli i denna situation utgjordes av en enskild kontext och triggers som 

marknadsföringsbudskap, minne och nyfikenhet. Han satt ensam hemma på soffan 

(enskild) när han kom på att han nyligen fått en telefonräkning 

(marknadsföringsbudskap = extern trigger), det påminde honom att han ska flytta över 

telefonräkningen till företaget och borde därför köpa en ny telefon (minne). Alla dessa 

blev tillsammans ett stimuli som var starkt nog för att initiera en mikrostund som ledde 

till en söksession. 
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När rätt kombination av kontext och triggers sätts ihop skapas ett stimuli som är starkt 

nog att skapa ett behov (jag vill X) som måste stillas hos konsumenten. Behovet 

uppkommer plötsligt eftersom stimuli sätts ihop av en speciell sammansättning av 

kontext och triggers. Detta plötsliga behov leder då till en mikrostund.  

6.2 Kan man avgränsa mikrostunden? 

Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för konceptet mikrostunder genom 

att bygga en tentativ modell med hjälp av teoretiska och empiriska stöd för konceptet 

mikrostunder. Under denna rubrik följer ett försök att med hjälp av undersökningens 

resultat och existerande teorier skapa en förståelse för vad en mikrostund egentligen är, 

samt hur och om man kan avgränsa den från stimuli och söksessionen.  

I kapitel två presenterades först Googles definition på vad en mikrostund är: 

Stunder när vi vänder oss till en mobil enhet – ofta en smarttelefon – för att agera på vad än vi vill 
ha eller behöver just nu. 

Google (2015a) definition av mikrostunder. 

Skulle vi använda denna definition av mikrostunder skulle samtliga sökningar som 

loggades av informanterna kunna kategoriseras som mikrostunder. Detta eftersom alla 

informanter agerade på något de ville ha, till exempel information om en köttbit eller 

information om när närmaste glasskiosk var öppen. Samt att endast mobila sökningar 

loggades, en av avgränsningarna för undersökningen. Detta ger sken av att Google endast 

skapat en synonym för mobila sökningar för att bättre kunna förklara och sälja idén om 

hur konsumenter beter sig när de gör sökningar via mobila enheter.  

Detta ses som problematiskt eftersom vi inte får någon klar bild över vad mikrostunden 

egentligen är, och vad som gör just detta fenomen särskilt från alla sökningar som sker i 

sökmotorer. I kapitel två skapades även en reviderad definition av mikrostunder. Denna 

definition tog i beaktande både Googles yttranden om mikrostunder, utöver den 

specifika definitionen, samt andra tidigare utvecklade teorier.  

En mikrostund är när konsumenten får en känsla av att genast stilla ett behov. Denna ”jag vill X” 
känsla initieras av ett stimuli och leder till att konsumenten avbryter en uppgift för att oplanerat 
och omedelbart agerar för att tillfredsställa behovet.  

Med den här definitionen, som tagit i beaktande andra teorier och försökt avgränsa och 

öppna upp begreppet mikrostunder, bli det svårare att kategorisera de sökningar som 

loggades av informanterna i undersökningen. Speciellt ger delarna ”avbryter en uppgift” 
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och ”kort och oplanerad” upphov till oklara situationer som kan tolkas olika. Därav krävs 

en genomgång av vad dessa begrepp innebär. 

I den teoretiska sammanfattningen konstaterades det att Google ofta beskriver 

mikrostunder som ett fenomen som sker när konsumenten gör något annat. Till exempel 

när de besöker en affär (Google 2015b) eller när de väntar i kö (Ramasway 2015). 

Beghetto (2009) definierade även mikrostunder som stunder där man avviker från 

rutiner eller planer. Till den reviderade definitionen tolkades detta som att mikrostunder 

avbryter en uppgift när de väl sker.  

När tolkningen att en mikrostund avbryter en uppgift appliceras på den data som samlats 

in i undersökningen uppstår fortfarande oklarheter om vad som egentligen uppfattas 

som en mikrostund. Att bestämma vad som är en uppgift och huruvida den avbryts för 

att genomföra en sökning anses vara mycket öppet för tolkning, och ger därför mycket 

vaga svar. Är det till exempel en uppgift som avbryts när man som Stefan sitter på soffan 

och tittar på tv, eller när man som Andreas sitter på toaletten? Avbryts en uppgift när 

man som Maj ska baka och söker efter ett recept för att kunna börja eller som Sanna 

söker efter ett rätt svar när man diskuterar med vänner? Att dra gränsen för vad som 

definieras som ”att avbryta en uppgift” är mycket svårt eftersom en uppgift kan vara vad 

som helst.  

För att ge lite mer klarhet kunde man istället använda Beghettos (2009) definition, att 

avvika från vardagliga rutiner, vanor och planerade upplevelser. I sådana fall skulle till 

exempel Stefans sökningar efter mobiltelefoner när han satt på soffan vara mikrostunder 

eftersom han avvek från vardagliga rutiner, eller så kan et vara en rutin för honom. 

Problem uppkommer nämligen i sådana fall var sökningen är mer av en rutin som hör 

till vardagliga rutiner. Till exempel när Maj ska baka och hon gör sökningar efter recept 

för att kunna baka. Detta är inte en avvikelse från vardagligt beteende eller avbrott av 

pågående aktivitet eftersom det hör till hennes rutin när hon ska baka och dessutom hör 

till bakprocessen. Att avgränsa mikrostunder baserat på Beghettos (2009) definition ger 

oss heller ingen klarare insikt i konsumentens beteende och vad en mikrostund 

egentligen är.  

En klar strukturering och definition av mikrostunder verkar alltså saknas i existerande 

teorier. Därav föreslås nu en ny definition av vad mikrostunden är. Mikrostunden kan ta 

tre olika former; den avbryter uppgift (avbrytande), uppgiften kan inte genomföras utan 

mikrostund (möjliggörande) eller en uppgift finns inte så mikrostunden genererar den 
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(genererande). När en mikrostund avbryter en uppgift är stimuli så pass starkt att 

nyfikenheten tar över och mikrostunden sker. Sådana mikrostunder kan till exempel 

vara Sannas diskussioner med vänner där nyfikenheten att hitta rätt svar gjorde 

mikrostunden möjlig. Mikrostunder som uppstår genom att de måste ske för att 

uppgiften ska kunna genomföras kan till exempel vara Majs bakningar eller Stefans jakt 

på ett plättrecept. Utan mikrostunderna hade Maj och Stefan inte kunnat genomföra sina 

uppgifter. Mikrostunder som genererar en uppgift, eller som är en uppgift i sig kan till 

exempel vara Andreas sökningar som han gjorde när han satt på toaletten eller låg på 

soffan, han sökte helt enkelt efter något att göra eftersom han var sysslolös. I tabell 7 

nedan finns en samling av exempel på de tre olika mikrostunderna från undersökningens 

resultat.  

Avbrytande mikrostund Möjliggörande 
mikrostund 

Genererande mikrostund 

Spelade ett spel med vänner 
och ville veta var Mallorca 
låg. /Sanna 

Hemma och skulle baka bröd 
till lördagens fest. /Maj 

Låg på soffan utan att göra 
och ville läsa nyheter. 
/Andreas 

Spelade ett spel och ville veta 
hur man stavar Delhi. 
/Sanna 

Sökte efter en länk till en 
produkt som en vän frågade 
efter. /Helena 

Satt på soffan och funderade 
på att köpa en ny 
firmatelefon. /Stefan 

Tabell 7 Olika typer av mikrostunder. 

Som nämndes i kapitel två har Google (2015) identifierat olika typer av mikrostunder, 

till exempel jag-vill-åka, jag-vill-veta, jag-vill-göra och jag-vill-köpa. Även andra forskare 

har identifierat fler liknande mikrostunder, till exempel jag-vill-boka-stunder (Gevelber 

& Heckmann 2015) och jag-vill-visa (Jorgensen 2017). Skillnaden mellan dessa typer av 

mikrostunder och de mikrostunder som presenterats ovan är att de är starkt kopplade 

till stimuli. De tidigare identifierade mikrostunderna kan egentligen anses vara endast 

en beskrivning av olika typer av stimuli som triggat igång mikrostunden. Med 

indelningen av mikrostunderna i avbrytande, möjliggörande och genererande 

mikrostunder kan vi dock härleda två olika känslor som uppstår i mikrostunder, jag vill 

och jag måste. Jag-vill-känslan uppstår i mikrostunder som är avbrytande och 

genererande, eftersom konsumenten då har en vilja att veta något eller göra något. Jag-

måste-känslan uppstår dock i möjliggörande mikrostunder eftersom de är mer 

integrerade i uppgiften, de måste nämligen ske för att konsumenten ska kunna avsluta 

en uppgift.  
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I modellen som utvecklades i teorisammanfattningen identifierades mikrostunden som 

kort. I den reviderade definitionen beskrevs mikrostunder även som något som skedde 

under en kort tid. Detta härleddes från Googles (2015a) upptäckt att konsumenter går 

från långa sessioner till korta spridda skurar, upptäckten som de härledde uppkomsten 

av mikrostunder till. Google (2015a) nämnde även att mobila sessioner i genomsnitt 

ligger på 1 minut och 10 sekunder. Problemet med denna härledning är att mikrostunder 

tidigare inte separerats från söksessionen, utan mikrostunden är själva söksessionen. I 

den teoretiska modell som har utvecklats i denna avhandling har vi dock separerat 

mikrostunden från söksessionen. Detta innebär att vi inte har några belägg för att 

benämna mikrostunden som kort, istället blir det söksessionen som uppstår till följd av 

mikrostunden som blir kort. Detta sker eftersom mikrostunden inte längre är en 

handling utan den organism som driver igång en söksession. Vilket kan härledas till 

SOR-modellen (Chan, Cheung & Lee 2017) som stått som grund för utvecklingen av den 

sammanfattande teoretiska modellen.  

I den reviderade definitionen av mikrostunder benämndes mikrostunder även vara 

omedelbara. Detta härleddes till att konsumenter agerade snabbt och direkt på stimuli 

eftersom det var lättillgängligt med hjälp av mobila enheter (Goolge 2015a). I 

avhandlingens resultat kan man se att detta även återspeglades. Sanna nämnde till 

exempel att hon gör sökningar genast för att hon måste få ett svar för att kunna fortsätta 

en diskussion. Helena nämnde att hon gjorde sökningarna för att få omedelbar 

tillfredsställelse, och om valet finns att Googla saker genast, varför inte göra det? Ida 

nämnde även att hon gjorde sökningarna för att snabbt få svar, till exempel för att kunna 

tillägga något i en diskussion. Stefan, Helena och Fanny nämnde även att de gjorde det 

genast eftersom de annars hade glömt bort det. Stefan såg det då som ett enklare 

alternativ att genast göra sökningen istället för att lägga in en påminnelse. I en del fall i 

empirin kan man även se att direktheten kan sammankopplas med en förgänglighet, 

alltså att behovet gäller nu men inte sen. Ett exempel på detta är Andreas sökning som 

han gjorde på restaurangen när han skulle bestämma sig för vad han skulle äta. Behovet 

kan också vara flyktigt vilket leder till att det också är direkt. Dessa resultat sammanfaller 

med Googles (2015a) uppfattning om att mikrostunder drivs av direkthet, och att 

konsumenter genast vill stilla deras behov. Tanken att ”jag gör det nu innan jag glömmer 

det” i relation till att Google är så enkelt att använda kan även kopplas samman med Zhu, 

Yang och Hsees (2018) teori om att brådskande uppgifter med hög utbetalning 

prioriteras högre än andra uppgifter. Vilket leder till att mikrostunder är snabba och 

leder genast till nästa steg, söksessionen.  
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6.3 Söksessionen – en respons på mikrostunden 

I avhandlingens undersökning beaktades endast söksessioner som skedde i en sökmotor. 

Denna avgränsning gjordes för att det är just detta konsumentbeteende som är av 

intresse eftersom det är relativt nytt och outforskat i denna kontext. Trots den 

avgränsningen diskuterades det i undersökningen även om informanterna kunde tänka 

sig andra situationer var de skulle göra annat än använda en sökmotor. Alla informanter 

hade svårt att föreställa sig att de skulle göra något annat i en liknande situation. Det 

enda som nämndes var att de kanske kunde ringa en vän om de visste att hen skulle ha 

svar på deras fråga. Ida nämnde att detta stämde speciellt i situationer när informationen 

hon sökte var väldigt lokal, till exempel om hon sökte en vara i butiken var hennes syster 

jobbade skulle hon kunna ringa sin syster. När det gäller att besöka hemsidor genast såg 

få detta som ett alternativ. Stefan och Sanna nämnde båda att de sällan gör det eftersom 

sökmotorn är ett mycket enklare alternativ, samt att den genast finns i URL fältet. Både 

Sanna och Helena nämnde dock att de i vissa fall nu konverterat till att använda 

applikationen istället för att söka efter hemsidan, till exempel BBC:s applikation för 

nyheter, köket.ses applikation för recept och Postis applikation för att kolla var paketet 

är. Överlag gav informanterna som svar varför de använder sökmotorn och inget annat 

alternativ att det är enkelt, snabbt och ger svar med minsta ansträngning.  

I föregående avsnitt drogs slutsatsen att det inte finns belägg för att benämna 

mikrostunden som kort. Utan att det, på basen av undersökningsresultaten och 

analysen, istället är söksessionen som är kort. I undersökningens resultat kan vi se att de 

flesta söksessionerna som loggades var mycket korta, mellan 1 och 5 minuter per 

sökning, något som stämmer mer överens med Googles (2015a) uppfattning om 

mikrostunders längd. En del var till och med kortare, speciellt sådana var man sökte svar 

på en enkel fråga. Till exempel Ida som sökte efter när applikationen Instagram 

grundades eller Sven som sökte kontaktinformation till ett lokalt företag. Dessa 

sökningar tog inte ens 30 sekunder. I resultatet fanns även söksessioner som höll på en 

längre tid, mellan5 och 10 minuter. Detta var till exempel Majs sökningar efter ett recept 

och Stefans sökningar efter en ny mobiltelefon. I dessa fall handlade det om att större 

beslut skulle tas, vilket gjorde att de växlade mellan flera resultat för att hitta det rätta 

svaret. Längden på söksessionen kan alltså kopplas till behovet som behöver stillas och 

konsumentens avsikter med sökningen. Men vad påverkar konsumenten i själva 

söksessionen? 
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6.3.1 Vad påverkar konsumenter i söksessionen? 

I kapitel tre identifierades två olika typer av faktorer som kan komma att påverka 

konsumenter i söksessionen; interna och externa faktorer. De interna faktorerna 

innefattade sökavsikten samt konsumentens tidigare erfarenheter och kunskap. För att 

kunna kartlägga de externa faktorerna användes AISDALSLove-modellen (Wijaya 2012) 

som grund, speicellt elementen uppmärksamhet, intresse, sök, önskan och handling. 

Mer specifikt kan dessa vara bland andra beskrivning, titel och placering i SERP samt 

typen av informationskälla. I teorikapitlet gavs ingen utveckling kring hur dessa kan vara 

sammankopplade eller relaterade till varandra. Detta eftersom tidigare teorier inte tittat 

på sambandet mellan dem.  

I undersökningens resultat kan man se antydningar på att alla faktorer som nämndes i 

kapitel tre har en påverkan på informanterna och hur de agerar i söksessionen. Den som 

ses som mest fundamentalt påverkande är dock sökavsikten. Beroende på avsikten med 

sökningen finns det olika andra faktorer som är mer eller mindre påverkande 

söksessionen. Denna teori går i liknande linje som Moes (2003) teori om att 

konsumenter beter sig olika beroende på vilken shoppingstrategi som används, men 

istället för shoppingstrategier är det sökavsikter. Moe (2003) presenterade fyra olika 

shoppingstrategier som grundade sig i explorativt och målinriktat sökande; riktat köp, 

sök och överläggning, hedonistisk bläddring och kunskapsbyggande. Dessa 

shoppingstrategier kan liknas vid de olika avsikter som informanterna hade när de 

gjorde sökningar. Eftersom Moes (2003) teorier är starkt kopplade till inköp kan vi dock 

inte applicera teorin direkt på sökavsikter, även om man kan dela in sökavsikterna i mer 

specificerade grupper anses det vara obefogat att komplicera indelningen av sökavsikter. 

Därav delas sökavsikter in i två olika typer; explorativt och målinriktat, en indelning som 

ursprungligen kommer från teorier om sökbeteende (Janiszewskis 1998).  

I denna avhandling identifieras explorativa sökavsikter som när konsumenten har som 

avsikt att antingen lära sig mer om ett ämne eller hitta svar på en fråga som inte har ett 

definitivt svar. Detta kan till exempel vara Stefans sökning efter en ny mobiltelefon, Majs 

sökning efter ett recept eller Andreas sökningar efter information om klockor. Skillnaden 

från Moes (2003) explorativa shoppingstrategi är att sökbeteendet inte måste vara 

oavsiktligt eller ofokuserat. Sökningen har alltid en avsikt, eftersom konsumenten har 

ett mål med sin sökning, de vet bara inte vilken källa som kommer ge dem det bästa 

svaret. Med målinriktad sökavsikt menas sökningar var konsumenter gör en sökning 

även om de vet exakt vad de söker. Till exempel Sannas sökning efter Postis hemsida, 
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Svens sökning efter Kartplatsen (en tjänst) eller Idas sökning efter tabsen till en låt hon 

lyssnade på. Skillnaden mellan Moes (2003) uppfattning om målinriktad sökning och 

målinriktad sökavsikt är att ett inköp inte behöver vara aktuellt. Att hitta rätt 

information, en hemsida eller direkt svar på sin fråga kan även vara målet. Vad som även 

bör tilläggas som en tredje lite osäker faktor är frågan om sökningen är en rutin för 

konsumenten eller inte. I undersökningen identifierades bland alla informanter 

sökningar som till olika grad kunde ses som rutiner. Exempelvis Sannas sökningar efter 

vädret i Vasa eller Svens sökningar efter text tv för att kolla vattenståndet. Dessa två 

rutinsökningar kan anses som målinriktade. Sen visade undersökningen även att 

explorativa sökningar kan vara till viss grad rutiner. Till exempel Andreas sökningar där 

han jämförde klockor, vilka var sökningar han nämnde att han gör väldigt ofta. Denna 

variation på söksessioner verkar alltså finnas bland både sökningar med explorativ och 

målinriktad sökavsikt.  

Beroende på sökavsikten kommer påverkan från de andra faktorerna att variera. Om 

sökavsikten är målinriktad kan till exempel titeln vara mer betydande än om sökavsikten 

är explorativ. Detta betyder dock inte att titeln är obetydlig när en sökavsikt är explorativ 

men den kommer vara mindre viktig. I tabell 8 nedan följer en uppdelning av de olika 

påverkningsfaktorerna samt hur de samspelar med sökavsikten.  

 Målinriktad sökavsikt Explorativ sökavsikt 

Tidigare erfarenheter och 

kunskap 

Svag Stark 

Titel och URL Stark Svag 

Beskrivning Svag Stark 

Placering Stark Svag 

Typ av källa Svag Stark 

Tabell 8 Relationer melllan påverkningsfaktorer i söksessionen.  

Tidigare erfarenheter har märkts att ha en svag relation när sökavsikten är målinriktad. 

Detta eftersom när sökavsikten är målinriktad har konsumenten antingen bestämt sig 

för vilken sida eller information hen söker redan i sökavsikten eller så är svaret som söks 

så okomplicerat att tidigare erfarenheter inte spelar in så mycket. Detta gäller när 
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konsumenten möts av SERPen, efter att sökavsikten bestämts. Tidigare erfarenheter kan 

dock påverka sökavsikten när den är målinriktad, eftersom konsumenten från tidigare 

erfarenheter kan ha bestämt sig för vad exakt hen letar efter. Detta kan liknad vid Stigler 

(1961) teori om fixed-sample-size strategi, konsumenten har baserat på tidigare 

erfarenheter bestämt sig för vilken sida hen ska besöka. Ett exempel på detta kan till 

exempel vara Idas sökning efter tabs på en specifik låt, sökningen var efter låtens namn 

+ tabs, men hon hade redan tänkt sig vilken sida hon skulle besöka, eftersom hon alltid 

kollar tabs på den sidan. Ett exempel för när tidigare erfarenheter inte spelar så stor roll 

när sökavsikten är målinriktad är när Maj sökte efter restaurang Hejms hemsida, inga 

tidigare erfarenheter påverkade resultatet av sökningen.  

Tidigare erfarenheter kan dock påverka mer om sökavsikten är explorativ, därav har 

relationen märkts som starkt. Om sökavsikten är explorativ tillämpas en mer sekventiell 

sökningsstrategi. Sekventiell sökning innebär att konsumenten efter att har erhållit en 

offert bestämmer sig för om hen behöver fler offerter för att fatta ett beslut (Manning & 

Morgan 1982). Detta kan liknas med explorativ sökavsikt, att konsumenten kontinuerligt 

väljer och besöker olika källor. Just i sådana situationer har tidigare erfarenheter en 

större påverkan eftersom man väljer mer noggrant mellan vilka källor man besöker. Ett 

exempel på detta var den situation där Fanny sökte efter ”Hilfiger huppari pink”. Vid 

denna sökning valde hon att besöka de hemsidor hon visste hade till exempel fri frakt 

och retur eller snabb leverans. Kunskap har markerats ha en svag relation med 

målinriktade sökningar samt en stark relation med explorativ sökavsikt. Dessa relationer 

liknar det för tidigare erfarenhet.  

Titel och URL anses ha en stark relation med målinriktad sökavsikt medan det har en 

svag relation med en explorativ sökavsikt. När sökavsikten är målinriktad har 

destinationen för sökningen delvis redan bestämts, därav använd URL och titel för 

sökresultatet som ett intyg att man klickar på rätt resultat. Sven hade till exempel en 

sådan sökning var han sökte tjänsten Kartplatsen, i loggboken kommenterade han att 

det var tjänsten han sökte och att han läste titeln innan kan klickade. Resultatet hade 

placering tre i SERPen. Samma gällde när Sven sökte kontaktinformation, han visste 

redan vilken sida han skulle besöka och säkerställde detta genom att läsa titeln, i detta 

fall hade resultatet placering ett. I båda fallen läste han inte beskrivningen. Vid sökningar 

med explorativ sökavsikt finns det fortfarande en relation till titel och URL, men den 

anses inte vara lika stark. Vid explorativa sökningar använde till exempel Andreas URL 

för att bedöma vilken typ av sida det var, blogg eller forum, för att sedan matcha detta 
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till hans preferenser. Det används dock inte på samma sätt som en säkerställare utan 

mer som en utvärderingsfaktor.  

Beskrivningen för ett sökresultat å andra sidan anses ha en stark relation med 

explorativa sökavsikter medan det har en svag relation med målinriktade sökavsikter. 

När sökavsikten är explorativ kan beskrivningen vara den del som skapar intresse och 

uppmärksamhet eftersom konsumenten söker mellan flera källor för att hitta 

information inom ämnet. Exempelvis Maj hade en sådan sökning var hon sökte ett recept 

på ett bröd. Hon använde då beskrivningen för att utvärdera och hitta recept som 

passade hennes krav (med torrjäst). Hon använde även andra delar av beskrivningen för 

att utvärdera resultatet, till exempel utvärderingen som syns som stjärnor i 

beskrivningen. Den svaga relationen mellan målinriktad sökavsikt och beskrivningar 

härleds till bland annat Svens exempel från ovan där han sökte specifika tjänster som 

han visste vad de var och därför inte behövde läsa beskrivningen. Sökningar med 

målinriktad sökavsikt kan även var sökningar var konsumenten söker enkla och direkta 

svar, till exempel när Ida sökte namnet på en skådespelare eller när Sanna ville veta var 

Mallorca låg. I sådana fall ses relationen till beskrivningen även svag eftersom det inte 

behövdes för att de snabbt skulle hitta sitt svar.  

Placeringen anses ha en svag relation till sökningar med explorativ sökavsikt. Resultaten 

för denna avhandlingen visar en antydan om att i sökningar av denna typ är det mer 

vanligt att konsumenten besöker fler sidor och hoppar mellan flera resultat. Detta 

sammanfaller även med Moes (2003) teorier om explorativa shoppingstrategier, vilken 

menar att konsumenter då besöker flera olika sidor och hoppar mellan dem samt som de 

även spenderar en längre tid på varje sida. När det är större chans att konsumenten 

besöker flera sidor är placeringen i SERPen inte av lika stor betydelse eftersom 

konsumenten tar fler resultat i beaktande. Detta påvisades i undersökningen genom 

Andreas återskapande av sökningen efter klockor. I återskapningen berättade han att 

han hade gått ner enda till resultat tio för att hitta olika typer av informationskällor. 

Placeringen anses ha en starkare relation till sökningar med en målinriktad sökavsikt, 

speciellt i sådana situationer när konsumenten söker ett snabbt och direkt svar. I 

sökningar som loggades som anses ha en målinriktad sökavsikt klickade informanterna 

oftast endast på sökresultat ett och ingen gick lägre än sökresultat tre. I fyra fall klickades 

det inte ens på ett resultat utan informanten fick svar genast i SERPen. 

Typ av källa anses ha en stark relation till sökningar som har en explorativ sökavsikt. Här 

blandas även personliga preferenser in eftersom de påverkar vilken typ av källa som är 
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intressant och vilken typ av källa som föredras över andra. Till exempel både Helena och 

Andreas nämnde att de oftast väljer forum över andra källor, eftersom de vill höra andra 

människors upplevelser och erfarenheter inom ett ämne. De nämnde även att de litar 

mer på sådana källor än till exempel media och bloggare. Trovärdighet för en källa 

kommer även påverka vilken typ av källa som väljs bland sökresultaten. Maj sade till 

exempel att hon litar mest på institutioner och stater när det kommer till information 

medan Ida och Sanna var de enda två som kände att de skulle välja en bloggare som källa, 

om de visste vem det var. Dessa sammankopplas starkare ihop med sökningar som har 

en explorativ sökavsikt eftersom det oftast inte finns ett definitivt svar på sökningarna. 

Typen av källa anses ha en svagare relation till sökningar som har en målinriktad 

sökavsikt eftersom dessa antingen har ett definitivt svar eller så söker man en specifik 

källa som tidigare bestämts av konsumenten.  

6.4 Sammanfattning: En modell för mikrostunder 

En modell för mikrostunder har skapats utifrån avhandlingens empiri och med stöd av 

existerande teorier från marknadsföringslitteratur och Googles egen forskning. 

Modellen för mikrostunder är en linjärprocessmodell som tar avstamp i SOR-modellen 

(Asilah et al. 2016). Modellen presenteras i sin helhet i figur åtta.  

 

Figur 8 Modell för mikrostunder.  

Till skillnad från den ursprungliga SOR-modellen har vi en modell som rör sig stimuli-

mikrostund-söksession, istället för stimuli-organism-respons. Modellen börjar med ett 

stimuli som initierar en mikrostund. Mikrostunden är en känsla av att ett behov 

omedelbart bör stillas, en känsla av att ”jag vill X”. Därav leder mikrostunden till en 

söksession som stillar det uppkomna behovet. Inom ramen för varje element av modellen 

för mikrostunder har vi även med hjälp av empirin kunnat sätta upp modeller för hur 

elementen kan fungera och hänga samman.  
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Elementet stimuli har med hjälp av empirin identifierats ha två olika lager; kontext och 

trigger. En blandning av kontext och trigger skapar tillsammans ett stimuli starkt nog att 

initiera en mikrostund. Kontexten kan vara antingen vara i sällskap eller ensam, vilket 

refererar till om konsumenten är ensam eller umgås med andra människor, antingen i 

verkliga livet eller digitalt. Triggers kan vara antingen vara interna eller externa. Interna 

triggers är nyfikenhet, rutin, motivation och minne. Externa triggers är 

marknadsföringsbudskap, problem, materiell och minne. Dessa har all identifierats med 

hjälp av denna avhandlings empiri och har visat sig kunna sammanverka i olika 

konstellationer. Vilket innebär att ett stimuli kan byggas upp av en kontext och flera olika 

triggers. Till exempel Stefans sökning efter en ny mobiltelefon, kom från ett stimuli som 

bestod av en ensam kontext (låg på soffan ensam) och triggers som 

marknadsföringsbudskap (telefonräkning), minne (snart ska jag flytta över min 

telefonräkning till mitt nya jobb) och nyfikenhet (borde jag då också köpa en ny telefon, 

vilken?). När ett stimuli är tillräckligt starkt, har det enligt denna undersökning, visat sig 

leda till en mikrostund.  

Med grund i avhandlingens undersökning har vi kunnat definiera mikrostunder som en 

känsla konsumenter har att genast stilla ett uppkommet behov. Av denna känsla finns 

det två olika varianter, jag-vill-känsla och jag-måste känsla. Jag-vill-känslan kan i sin tur 

leda till två olika mikrostunder avbrytande och genererande. Avbrytande mikrostunder 

är sådana var konsumenten avbryter en uppgift för att genomföra en söksession och 

genererande mikrostunder är sådana var konsumenten i brist på en uppgift gör en 

söksession (som en uppgift i sig självt). Jag-måste-känslan leder i sin tur till 

möjliggörande mikrostunder, i vilka konsumenten måste genomföra söksessionen för att 

kunna avsluta uppgiften, söksessionen är alltså en del av uppgiften som ska genomföras. 

Avbrytande mikrostunder kan till exempel vara Sannas situation var hon var i ett samtal 

och ville bevisa att hon hade rätt och därför gjorde en söksession för hur man stavar 

staden Delhi. Genererande mikrostunder kan till exempel vara Andreas sökning efter 

nyheter när han satt på toaletten. Möjliggörande mikrostunder är å andra sidan ett måste 

för att konsumenten ska kunna genomföra en pågående uppgift, till exempel som när 

Maj sökte recept på ett bröd hon skulle baka till en fest. Mikrostunden leder oss sedan 

vidare till en söksession.  

Med avstamp från tidigare forskning och denna undersökning har vi kunnat identifiera 

olika faktorer som påverkar konsumenters söksessioner. Den viktigaste 

påverkningsfaktorn identifierades att vara sökavsikten, eftersom den avgör vilket mål 
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konsumenten har med söksessionen. Med grund i denna undersökning har vi kunnat se 

två olika typer av sökavsikter; explorativ och målinriktad. En indelning som även syns i 

Moes (2003) teorier om shoppingstrategier samt som det är en uppdelning som syns 

inom teorier för sökbeteende (Janiszewskis 1998). Istället för att vi fokuserar på 

sökbeteende och shoppingstrategier har vi dock valt att kalla sökavsikten antingen 

målinriktad eller explorativ. En målinriktad sökavsikt kännetecknas i denna 

undersökning som söksessioner när konsumenten redan vet vilken hemsida hen ska 

besöka eller om sökningen är väldigt simpel och har ett direkt svar. Detta kan till exempel 

vara sökningar som Sannas ”var ligger Mallorca” och Idas sökning efter tabs till en låt 

(eftersom hon redan vilken hemsida hon skulle besöka). Explorativa sökavsikter 

identifierades i denna undersökning som de tillfällen när konsumenter inte vet exakt 

vilket svar de söker efter. Till exempel när Maj sökte recept för att baka. Som ett lager på 

detta har söksessionerna även, enligt denna undersökning, identifierats att vara av olika 

grad rutinmässiga. Denna tendens finns både inom söksessioner med explorativa och 

målinriktade sökavsikter.  

Beroende på sökavsikten, om den är målinriktad eller explorativ, kommer sedan andra 

interna och externa påverkningsfaktorer att ha större eller mindre inverkan under 

söksessionen. De andra påverkningsfaktorerna är tidigare erfarenheter och kunskap, 

titel och URL, beskrivning, placering och typ av källa. I tabell nio nedan presenteras 

relationen mellan sökavsikterna och de andra påverkningsfaktorerna. Dessa relationer 

har identifierats i denna undersökning och kan hittas vid flera fall i empirin. Till exempel 

när Maj sökte efter sitt recept till bakning. Sökavsikten var explorativ och relationen till 

påverkningsfaktorerna tidigare erfarenheter och kunskap, beskrivning och typ av källa 

var stark. Detta eftersom hon använde sina kunskaper inom bakning för att utvärdera 

sökresultaten, läste beskrivningen för att hitta ett recept utan torrjäst samt se på 

stjärnorna som getts av andra användare, och valde källor hon visste hon kunde lita på 

(t.ex. riktiga receptsidor och inte bloggar).  

 Målinriktad sökavsikt Explorativ sökavsikt 

Tidigare erfarenheter och 

kunskap 

Svag Stark 

Titel och URL Stark Svag 
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Beskrivning Svag Stark 

Placering Stark Svag 

Typ av källa Svag Stark 

 

Tabell 9 Relationen mellan sökavsikter och andra påverkningsfaktorer i 
söksessionen.  

Med hjälp av undersökningens empiri har vi kunnat fylla den tentativa modellen för 

mikrostunder med syfte att öppna upp hur elementen kan se ut. Därmed har vi kunnat 

skapa en modell som i ett första steg ökar förståelsen för hur fenomenet mikrostunder 

kan se ut hos konsumenter. Undersökningen är dock explorativ och empirin är endast 

baserad på åtta observationer, vilket gör att appliceringen på andra populationer 

begränsas. Trots det ses den tentativa modellen som ett resultat som kan bidra till 

utvecklingen av förståelsen för fenomenet mikrostunder.  

6.5 Undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet 

Vid genomförande av en undersökning är det alltid viktigt att se till undersökningens 

trovärdighet och tillförlitlighet. När man utvärderar en undersökning bör man se till 

reliabilitet och validitet. Reliabilitieten ämnar mäta om undersökningen kan producera 

samma resultat om undersökningen upprepas vid ett annat tillfälle och om andra 

forskare kan nå liknande observationer. (Saunders, Lewis & Thonhill 2009:156) Av 

validitet finns det två variabler att titta på; intern validitet och extern validitet. Intern 

validitet ämnar mäta hur bra undersökningens resultat stämmer överens med 

verkligheten. Medan extern validitet handlar om generaliserbarhet och om resultatet kan 

appliceras på andra liknande populationer. (Saunders, Lewis & Thonhill 2009:157–158) 

Undersökningen som genomförts i denna avhandling har både använt en kvalitativ 

undersökningsmetod samtidigt som studien är av explorativ art. Därav blir det svårt att 

kunna uppnå en stark reliabilitet. I försök att motverka detta har dock undersökningen 

gjorts på ett transparent sätt med målet att andra forskare ska kunna kritiskt granska 

både analysen och datainsamlingen. Härledningen mellan empiri och teori har beskrivits 

med högsta möjliga transparens så att läsaren enkelt ska kunna se hur forskaren tänkt 

när hen analyserat undersökningens resultat. Som tillägg har även hela datainsamlingen 

redovisats för, både teoretiskt i kapitel fyra samt genom att loggbokens uppbyggnad och 

intervjuguiden har lagts som bilagor till avhandlingen.  
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Datainsamlingsmetoden har triangulerats i och med att vi använt insamling av 

loggböcker, djupintervjuer och återskapningar av sökningar som insamlingsmetoder. 

Syftet med detta var att få en bred empiri som från olika vinklar kan belysa fenomenet 

mikrostunder. Trots att observationerna är endast åtta till antalet, kan vi med flera olika 

datainsamlingsmetoder ta del av data som ger oss en djupare insikt i fenomenet. Genom 

undersökningen endast bygger på ett fåtal observationer kan vi dock inte generalisera 

resultaten från denna undersökning, utan endast använda det som en arbetshypotes över 

hur mikrostunder kan se ut hos konsumenter. Resultaten gäller i första hand endast 

denna undersökning men kan användas som grund för att testa sambanden mellan 

stimuli, mikrostund och söksession statiskt.  
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7 SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna avhandling var att öka förståelsen för konceptet mikrostunder genom 

att bygga en tentativ modell med hjälp av teoretiska och empiriska stöd. Studien har 

undersökt mikrostunder utifrån den uppfattning av mikrostunder som presenterades av 

Google 2015 (2015a). Genom en triangulerad datainsamlingsmetod med insamling av 

loggböcker, djupintervjuer och återskapning av sökningar söktes data som kunde belysa 

hur fenomenet mikrostunder är uppbyggt.  

Från resultatet av studien kunde en tentativ modell över mikrostunder utvecklas med 

syfte att öka förståelsen för mikrostunder. Den ursprungliga definitionen av 

mikrostunder, myntad av Google (2015a), kunde sprängas upp med hjälp av SOR-

modellen (Asilah et al. 2016) för att klargöra skillnaderna på stimuli, mikrostund och 

söksession. Något som i Googles (2015a) definition av mikrostunder var sammansatt, 

vilket lämnade fenomenet öppet för tolkning.  

Varje element av den tentativa modellen för mikrostunder (stimuli, mikrostund och 

söksession) har även fyllts med empiriska illustrationer från undersökningen. Något som 

bidrar med en vidgad och fördjupar förståelse för mikrostunder som ett fenomen. Det 

bör dock noteras att studien är av en explorativ form, vilket gör att slutsatserna är 

specifika för just denna studie. Vad vi dock har kunnat bidra med är en fördjupning av 

fenomenet som öppnar upp för nya forskningsspår inom fenomenet mikrostunder.  

Ur ett strategiskt marknadsföringsperspektiv har vi kunnat bidra med fördjupade 

insikter i hur konsumenter kan bete sig i mikrostunder. Med hjälp av den tentativa 

modellen kan marknadsförare få en bättre bild över hur de bör tänka för att nå 

konsumenten med rätt budskap i söksessionen som sker till följd av en mikrostund. 

Exempelvis, om användningen av en produkt leder till en så kallad möjliggörande 

mikrostund, alltså en mikrostund som måste ske för att genomföra en uppgift, hur kan 

företaget på bästa sätt hjälpa konsumenten i den söksessionen som uppstått till följd av 

mikrostunden.  

Utöver det kan den tentativa modellen för mikrostunder även användas för att placera 

mikrostunder som en del i systemet av marknadsföringskommunikation. Exempelvis i 

den situationen när Stefans mikrostund initierades av ett marknadsföringsbudskap från 

OnePlus på sociala medier. Vilket ledde till en söksession där han sökte en översättare 

av binärkod. Om OnePlus vetat om mikrostunden och söksessionen hade haft möjlighet 

att ha ytterligare en touchpoint med Stefan. Vid det tillfället var han redan intresserad 
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att veta vad marknadsföringsbudskapet betydde och hade eventuellt varit intresserad av 

till exempel en rabattkod.  

Även om denna studie inte kan ge några statistiskt signifikanta resultat som är 

generaliserbara så kan den öppna upp för hur marknadsförare på ett nytt sätt kan nå och 

kommunicera med konsumenter.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns alla möjligheter att fortsätta forskningen inom fenomenet mikrostunder. 

Google, med en marknadsandel på över 90 procent för sökningar som gör globalt 

(Statista 2019), antas hantera över 2 biljoner sökningar årligen, en siffra som ökat från 

1.2 biljoner sedan år 2012 (Searchengineland 2019). Statistiken påvisar starkt att 

användningen av sökmotorer ökar, vilket innebär att fler och fler konsumenter vänder 

sig till sökmotorer för att hitta svar på sina små och stora frågor. Att som marknadsförare 

förstå vilka fenomen och beteenden som leder konsumenter till sökmotorer blir därför 

viktigare än någonsin.  

I denna avhandling har vi genomfört en explorativ studie med syftet att beskriva 

fenomenet mikrostunder med en tentativ modell. Detta mål har uppnåtts men i väldigt 

liten skala, detta eftersom observationerna är fåtaliga och vi inte dra några definitiva 

slutsatser kring mikrostunder. Det vi dock har gjort är att spränga upp mikrostunden 

med hjälp av SOR-modellen. Den nya tentativa modellen ger på så sätt upphov till många 

nya forskningsspår, till exempel genom att testa kopplingarna mellan leden stimuli, 

mikrostund och söksession statistiskt.  
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BILAGA 1 UPPLÄGG FÖR LOGGBOK (SKÄRMDUMP) 
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BILAGA 2 INSTURKTIONER TILL LOGGBÖCKER 

Hej respondent! 
 
I denna undersökning kommer din uppgift vara att föra en loggbok över de sökningar 
som du gör på din smarttelefon. Datan som samlas in kommer att användas i min 
magisteravhandling med syftet att förstå hur konsumenter använder sökmotorer i 
vardagen. Samt att skapa förståelse för vilka slags informationskällor och vilket slags 
innehåll som används av konsumenter i sökningarna. 
 
I loggboken ska du logga alla sökningar som du gör i en sökmotor när du använder en 
smarttelefon. Även om detta är önskvärt så har du som respondent alltid rätten att själv 
bestämma om du vill logga informationen eller inte. Så känner du till exempel att dina 
sökningar är av känslig natur och inte vill dela med dig av dem så har du rätt att 
utelämna den informationen från loggen. Informationen som du för i loggboken 
behandlas konfidentiellt och kommer endast att ses av mig som undersökare. 
Resultaten presenteras anonymt i själva avhandlingen.  
 
Har du några frågor om undersökningens syfte eller anonymitet får du gärna kontakta 
mig så svarar jag gärna.  
 
Anvisningar för loggboken  
 
Vänligen fyll i loggboken under två hela dagar, en vardag och en helgdag. Vilka dagar 
du väljer är upp till dig själv att välja. Om möjligt får du gärna fylla i loggboken så 
snabbt som möjligt efter att sökningen har gjorts. 
 
Loggboken är har delats med dig i en Google Numbers fil tillsammans med denna 
beskrivning och ser ut som nedan.  
 

 
 
Nedan följer en beskrivning av de olika fälten att fylla i.  
 

1. Dag 
Fyll i vilken dag du gjorde sökningen. 
 
2. Tid 
Fyll vilken tid du gjorde sökningen. Om du inte minns exakt ange ungefärligt svar.  
 
3. Vad höll du på med när du gjorde sökningen? 
Fyll i vad du höll på med när du gjorde sökningen. Var gärna ganska utförlig. Till 
exempel jag var hos en vän och vi diskuterade vad man kan göra under en fest eller 
jag var på väg till mataffären.  
 

4. Målet/syftet med sökningen 
Fyll i vad målet med din sökning var. Vilken slag information sökte du och vad ville du 
ha för svar? 
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5. Sökord/sökfras 
Fyll i vilken sökfras du använde i sökfältet. Om du ändrar din sökfras kan du börja på 
en ny rad i loggboken men notera gärna att vilka sökningar som görs under en session 
i kolumnen övriga kommentarer.  
 
6. Ta en skärmdump på listan av sökresultat. Referera till skärmdumpens namn 
här.  
Ta en skärmdump på sökmotorns lista på sökresultat. Se till att få med minst alla 
sökresultat du klickade på. Spara skärmdumparna och ladda upp dem i mappen, DITT 
NAMN Skärmdumpar, som delats med. 
 
7. Valda sökresultatets URL 
Fyll i URL för de sökresultat som du besökte.  
 
8. Varför valde du dessa resultat? (I intervju) 
Ange gärna utförligt för varför du valde dessa sökresultat. Här kan du också ange 
varför du valde flera och hur du gick vidare från ett sökresultat till ett annat. Beskriv 
tankeprocessen bakom dina val av sökresultat att besöka. Till exempel jag valde x 
sökresultat för att jag litar på den hemsidan och trodde att de skulle ge bra svar på min 
fråga men sedan gick jag vidare till y sökresultat eftersom sidan laddade långsamt.  
 
9. Läste du beskrivningen innan du klickade på sökresultatet? 
Fyll i om du läste beskrivningen av sökresultaten innan du valde sökresultat. Med 
beskrivningen menas den text som finns under titeln som syns i den lista som 
sökmotorn presenterar.  
 
10. Vilken/vilka placeringar hade de sökresultat som du klickade på? 
Fyll i vilka placeringar bland sökresultaten dina val av sökresultat hade.  
 
11. Var något av de sökresultaten du klickade på en annons? Vilket? 
Fyll i vilka valda sökresultat som var annonser (om sådana fanns bland dina val). 
Annonser är sådana som ofta finns högst uppe i listan av sökresultat och som är 
märkta med en liten symbol var det står annons eller ad.  
 
12. Övriga kommentarer: 
Under denna kolumn kan du fylla i övriga kommentarer om du har sådana. Som till 
exempel att du påbörjat en ny rad efter att du ändrat sökfrasen under en session och 
då också varför du ändrat sökfrasen. Till exempel detta är en fortsättning på 
föregående rads session men med ny sökfras eftersom jag kom på att ett forum kan ge 
bättre svar på min fråga.  
 
Lycka till med loggboken. Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig så 
svarar jag på dina frågor. Tack för att du vill delta i min undersökning! 
 

 


