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Abstract   
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Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of how consumers reason 
about virtual reviews. Furthermore, the study aims to investigate consumers’ reasons for buying 
decisions based on the information provided through the Word-of-mouth channels. 

      

Methodology: The study will archive its purpose though a qualitative method with an herme-
neutic and phenomenological approach. Furthermote, the study uses both primary and second-
ary data sources. Where as primary data is collected through in-depth group interviews. Regard-
ing the secondary data, most part is a comprise of articles, journals and theoretical studies from 
the science-field, wich also serves as a theoretical framework.  

      

Theoretical perspective: Consumer culture theory, Buying decision process, Trust and Consum-
er identity projects are the four theoretical basis for this thesis. Furthermore, the study will also 
process traditional Word-Of-Mouth and electronic Word-Of-Mouth. 

 

Empirical foundation: To conduct the study, two interview groups was formed, each with four 
participants in ages between 21-26. In order to ensure that the discussion was held at the proper 
level, people with good Internet habits and interests to the topic was elected. 

      

Result: The study indicates that consumers in greater extents are turning to traditional WOM 
than eWOM in the purchase of high-involvement products or services. However, the study 
shows that digital reviews are an important part of the evaluation phase, as an effective method 
to search information. Ultimately, the study shows eWOM as a potential value increaser among 
the companies that base their business on a sharing economi platform. 

 



 

  

Sammanfattning   

Titel: Du sköna nya konsument - En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring vir-
tuella recensioner.  

 

Datum för seminarium: 2016-06-02 

 

Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i marknadsföring, 15HP  

Författare: Filip Dahlin, Marit Joten och Nils Nordström. 

      

Handledare: Clara Gustafsson 

 

Nyckelord: Word-Of-Mouth, hög-engagemangsprodukter, digital, beslutsprocess, Airbnb, tillit, 
värdeskapande      

      

Syfte: Syftet är att skapa en förståelse för hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner. 
Uppsatsen syftar även till att undersöka konsumenternas anledningar till att ta köpbeslut utifrån 
informationen som ges via Word-Of-Mouth kanaler. 

      

Metod: Studien kommer att nå syftet genom en kvalitativ metod med en hermeneutisk och fe-
nomenologisk ansats. Vidare använder studien både primära och sekundära datakällor. Den 
primära datan samlas in genom djupgående gruppintervjuer. Medan den sekundära källan  
mesta dels består av artiklar, tidskrifter och teoretiska studier från det vetenskapliga fältet. Slut-
ligen kommer både primära- och sekundära källan bygga studiens teoretiska ramverk.  

      

Teori: Consumer culture theory, köpprocessen, trust och Consumer identity projects är studiens 
primära fyra teoretiska fundament. Vidare kommer studien bearbeta traditionell Word-Of-
Mouth och elektroniska Word-Of-Mouth. 

 

Empiri: För att genomföra studien bildades två intervjugrupper, med vardera fyra deltagare i 
åldrarna 21-26 år. För att se till att diskussionen hölls på rätt nivå valdes personer som hade bra 
internet vana och intresse till ämnet. 

      

Resultat: Studien visar att konsumenter i större utsträckning vänder sig till traditionell WOM än 
eWOM vid köp av hög-engagemangsprodukter eller tjänster. Studien visar även hur digitala 
recensioner är en viktig del av utvärderingsfasen, som en effektiv metod att söka information.  
Slutligen visar studien eWOM som en potentiell värdehöjare bland de företag som använder 
baserar sin verksamhet på någon form av delningsekonomi.  
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gare i vår fokusgrupper som gav oss värdefull information genom samtal och diskussion. Därtill 

vill vi passa på att tacka Lunds Universitet som har erbjudit lokaler och material för vår studie.  
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Begrepp- och ordlista 

Ord  Betydelse 

Låg-engagemangsprodukter En produkt konsumenten köper utan större utvärderingspro-

cess. 

Hög-engagemangsprodukter  En produkt konsumenten enbart köper efter en noggrann ut-

värdering av alternativen. 

WOM Word-Of-Mouth (Studien behandlar WOM som ett samlings-

ord för både traditionell och elektronisk Word-Of-Mouth) 

Traditionell WOM En marknadsförings kanal som förlitar sig på konsumenters 

benägenhet att muntligt sprida budskap om en produkt eller 

tjänst vidare.  

eWOM Elektronisk Word-Of-Mouth; En sorts marknadsföring som 

förlitar sig på konsumenternas benägenhet att recensera och 

kommentera en produkts eller tjänst omdöme online.  

Delningsekonomi Innebär att ett företag levererar sina tjänster eller produkter i 

ett samspel mellan konsumenter och de som tillhandahåller 

tjänsten 

Reciprocitetsprincipen Förklarar konsumenters tendens att återgälda en tjänst genom 

en mottjänst. 

e-handel Åsyftar produkter och tjänster som säljs, köpes eller delas via 

internet eller andra nätverk.  

Consumer Culture Theory    Benämns nedan som CCT. Innefattar konsumtions beteende 

från sociala och kulturella aspekter.     
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Den digitala utvecklingen knyter idag samman miljarder människor i nätverk som inte tidigare 

existerat. Många branscher förändras och marknadsklimatet likaså, i takt med ökad konkurrens på 

en digital marknad har marknadskommunikation och reklam blivit ett viktigt konkurrensverktyg 

(Gansky, 2010). Samtidigt stiger e-handeln i Sverige där tillväxten 2015 nådde rekordnivåer och 

allt fler väljer att handla sina varor online (Hui.se, 2015). Då konsumenten inte har möjlighet att 

utvärdera produkten i fysisk form vid köp online får omdömen, recensioner och rekommendat-

ioner en större plats i konsumentens beslutsprocess (Soopramanien et al., 2007). Konsumenternas 

ökade närvaro online har även bidragit till att företaget idag skapar värde tillsammans med sina 

konsumenter genom recensionssystem och grupper på sociala medier (Prahalad och Ramaswamy, 

2004). 

 

Airbnb och Uber är två snabbt växande företag vars affärsidé bygger på en form av delningseko-

nomi. Lisa Gansky (2010) beskriver dessa företag i sin bok “The Mesh - The future of business is 

sharing” som en plattform där tjänster och produkter delas mellan konsumenterna. Vidare menar 

Gansky (2010) att Word-Of-Mouth (skrivs hädanefter som “WOM”) kommunikation får en vik-

tigt roll i mesh-företagens marknadsföringsstrategi. Traditionell WOM beskrivs som muntlig 

kommunikation mellan två parter där företaget inte är avsändare av kommunikationen. På senare 

tid har även elektronisk WOM (skrivs hädanefter som eWOM) blivit ett etablerat begrepp som 

bland annat åsyftar positiva och negativa recensioner på internet som görs av tidigare och aktu-

ella konsumenter (Hennig-Thurau et al., 2003). 

 

Konsumentens engagemang vid köp av en produkt eller tjänst kan variera beroende på vilken typ 

av produkt eller tjänst det är som skall konsumeras. En hög-engagemangsprodukt definieras av 

Cambridge Dictionary som “en produkt konsumenten enbart köper efter en noggrann utvärde-

ring av alternativen” och exempel på sådana produkter kan vara resor, bilar eller hus. Vid köp av 

hög-engagemangsprodukter görs en mer omfattande informations- och utvärderingsprocess innan 

köpet genomförs och beslutsprocessen beror på individens preferenser. En låg-

engagemangsprodukt beskrivs däremot som en produkt konsumenten inte lägger en avgörande 

betydelse i. Vid högt engagemang beräknas tiden man lägger ner inför köpet av produkten myck-
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et längre än vid lågt engagemang. Beslutsprocessen för hög-engagemangsprodukter påverkas ofta 

av referensgrupper och möjligheten att tidigt ta till sig produkten (Laaksonen, 2010). 

 

Uppsatsen behandlar eWOM för såväl låg- som hög-engagemangsprodukter inom tjänster samt 

produkter, vilket här exemplifieras med en konsument som har bestämt sig för att resa iväg och 

bokat en flygbiljett, det som återstår är att boka boende för resan. Utbudet av boenden på resor 

har ökat genom både etableringen av fler hotell samt möjligheten att hyra någons privata bostad 

på en ort genom marknadsplatser som Airbnb (EY, 2015). Litvin et. al (2008) beskriver i sin arti-

kel om eWOM inom turism och resebranschen, att det är svårt att säkerställa kvalitén av produk-

ten innan den konsumeras. Därför väljer många att verifiera ett boende genom att fråga tidigare 

konsumenter man känner förtroende till för att höra deras attityder och erfarenheter av boendet. 

Airbnb, Hotels.com, Tripadvisor och andra företag med liknande affärsmodell hjälper konsumen-

ten i sitt val av boende genom recensions- och betygsystem där tidigare konsumenter uttrycker 

sina erfarenheter av ett boende. 

 

För att känna sig trygg med beslutet har konsumenten som vi exemplifierar med valt att titta efter 

boenden med många recensioner eller ett högt betyg. Därtill har även konsumenten valt att fråga 

en vän som har varit på orten tidigare för rekommendation av boende. Båda delar kan beskrivas 

som en form av WOM som har inflytande på konsumentens attityder och beteenden i köpproces-

sen (Chen och Chang, 2003).  

 

1.2 Problemformulering  

Parallellt med att utvecklingen går mot ett mer digitaliserat samhälle sker en snabb befolknings-

ökning och en ökad miljömedvetenhet. Konsumenter utnyttjar digitaliseringen i allt större ut-

sträckning för att skapa plattformar där produkter och tjänster utbyts via en digital marknadsplats. 

Vid e-handel kan inte konsumenter utvärdera produkten i samma utsträckning som när de handlar 

i en fysisk butik. Gansky (2010) beskriver att den huvudsakliga marknadsföringskanalen för före-

tag som bygger sin verksamhet utifrån en delningsekonomi är eWOM via rekommendations- och 

betygssystem på hemsidan samt via sociala medier. Det blir därmed viktigare för företag att få 

goda recensioner eftersom att de har fått en större betydelse i många nya företags affärsmodeller. 
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Shim et al. (2001) menar att personer som har avsikt att handla online lägger ett allt större fokus 

på att söka informationen där. So et al. (2005) utförde  en studie som visade på att köpbeteende 

online har en stark koppling till upplevd risk. Författarna upptäckte att om konsumenten upplever 

mindre risk vid sitt inköpsbeslut ökar chansen för genomföra köpet online. Detta är även något 

Shim et al. (2001) visar i sin undersökning, författarna argumenterar att informationssökning on-

line är den absolut största indikatorn för att en kund 1. Har ett intresse, 2. Kommer genomföra 

köpet via Internet. Författarna argumenterar för att informationssökning online också är den 

största faktorn som resulterar i ett köp via en e-handels plattform (Shim et al., 2001). Andra för-

fattare visar på att Internet har förändrat köpbeteendet hos världens konsumenter genom att föra 

människor närmare varandra och förmågan att hitta information (Soopramanien et al., 2007).  

 

Sammanfattningsvis har eWOM fått en allt större plats i företags affärssystem där den har en tyd-

lig koppling till risk och konsumenters beslutsprocess. Vikten av goda recensioner kan idag vara 

avgörande för om ett köp genomförs av en konsument och företag med e-handelsplattformar blir 

därför mer beroende av goda recensioner. Mycket av tidigare forskning kring WOM har utförts 

med en kvantitativ metod som visar hur traditionell och elektronisk WOM kan påverka konsu-

menten i beslutsprocessen och vilka effekter det får. Litvin et al., (2008) föreslår i sin artikel om 

eWOM inom turism- och resebranschen att framtida studier bör fokusera på att utifrån en kvalita-

tiv ansats öka förståelsen för hur konsumenter tänker och resonerar kring virtuella rekommendat-

ioner. Därför är det av intresse ur såväl ett forskningsperspektiv som ett företagsperspektiv att 

skapa djupare förståelse för konsumenters resonemang kring virtuella recensioner.  

 

1.3 Syfte  

Syftet är att skapa en förståelse för hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner.  

Uppsatsen syftar även till att undersöka konsumenternas anledningar till att ta köpbeslut utifrån 

informationen som ges via Word-Of-Mouth kanaler.  
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2.0 Metod 

 

I detta avsnitt presenteras studiens metod, det vetenskapliga förhållningssättet, val av ansats, 

forskningsdesign, avgränsning och positionering mot tidigare forskning. Därefter beskrivs bland 

annat tillvägagångssätt vid empiriinsamling för att ge läsaren en tydlig bild av skrivarprocessen. 

Vi har valt att ta upp källkritik löpande i metoden och metodkritik med en egen rubrik. 

 

2.1 Val av metod  

Enligt studier gjorda av Lundahl och Skärvad (2009) används kvalitativ metod när man vill upp-

märksamma hur världen uppfattas, istället för hur den är. Vidare menar Bryman och Bell (2013) 

att studier som syftar att skapa en helhetsbild kring olika påverkande faktorer är svåra att genom-

föra enbart med kvantitativ data. För att sammanfatta lägger kvalitativ forskning vikt på ord och 

meningar, snarare än på kvantifiering vid insamling av analys och data.  

 

“Vi tolkar sålunda inte enbart siffror. Vi tolkar stämningen. Vi tolkar inställning, bete-

ende och språk. Medan siffror står i centrum för kvantitativa analyser, står språket och 

dess användning i kommunikation och dialog i centrum för kvalitativ analys och tolk-

ningar. Genom ord försöker vi både fånga verkligheten och precisera vad vi menar med 

olika saker.” (Eriksson och Wiederheim-Paul, 2008, s.47) 

 

Bryman och Bell (2013) argumenterar för att en kvalitativ forskningsmetod är att föredra inom 

det företagsekonomiska fältet. Det har genomförts en del tidigare forskning runt eWOM och tidi-

gare studier föreslår att framtida forskningsområden bör utreda hur konsumenter resonerar kring 

olika former av WOM. Vi har därför valt att genomföra en kvalitativ studie i form av fokusgrup-

per för att få djupare förståelse om konsumenters resonemang kring vilken typ av WOM som har 

ett inflytande på konsumenters beslutsprocess vid köp av låg- och hög-engagemangsprodukter. 

En kvalitativ studie ger oss möjligheten att öka förståelsen för nya fenomen, vilket karaktäriserar 

eWOM, varför det anses som en relevant teori. Genom en kvalitativ metod ges möjligheten att 

använda fokusgrupper för att få deltagare att diskutera och resonera kring WOM. Nya infallsvin-

klar och synsätt bidrar till att tolka och förstå ämnet på en ny nivå.  
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2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att möjliggöra en ökad förståelse kring varför eWOM påverkar konsumtion, snarare än att 

argumentera om vilka faktorer som påverkar eWOM har vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt 

i studien. Detta beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som ett sätt att skapa en ökad förståelse 

kring människors resonemang snarare än en förklaring. För att skapa en djupare förståelse för 

individens resonemang valde vi ett fortsatt tolkande synsätt, det vill säga ett fenomenologiskt 

perspektiv. Detta innebär att det är författarnas avsikt att tolka undersökningar där människor 

själva beskriver sina handlingar. Det hermeneutiska förhållningssättet innefattar all teori och me-

tod kring tolkning och förståelse för människors beteende (Bryman och Bell, 2013). Då studien 

utgår från en samling av hermeneutisk fenomenologisk ansats, innebär det att utöver fokusgrup-

perna fanns det andra intressanta och relevanta aspekter värda att beakta (Justesen och Mik-

Meyer, 2011). Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att den fenomenologiska ansatsen lägger 

stor vikt på intervjuaren och visar på att empati, öppenhet och positivitet ökar möjligheten att 

erhålla mer ärliga och obefästa svar. På samma sätt minskas risken att intervjuaren blir allt för 

delaktig i diskussionen (Justesen och Mik-Meyer, 2011). Vidare är det viktigt att förstå att det 

inte finns några rätta eller felaktiga svar vid intervjutillfällena. Det handlar med andra ord om 

förståelse för uppfattningar och upplevelser. Deras studie visar på att kunskaper uppstår via inter-

aktion och kommunikation mellan människor. Av denna anledning har vi valt att genomföra två 

djupgående fokusgrupper där samspel och gruppdynamik ger upphov till kunskap (Ibid).  

2.3 Val av ansats 

Bryman och Bell (2013) argumenterar om att det finns tre primära tillvägagångssätt vid val av 

vetenskaplig ansats. Dessa är induktiv ansats, deduktiv ansats eller abduktion (Bryman och Bell, 

2013). Deduktiv ansats kan beskrivas som teoriprövande till skillnad från induktiv ansats som är 

teorigenererande och betraktar teori som resultatet av forskningen. Den induktiva ansatsen är där 

av grunden för den insamlade empirin. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver den abduktiva 

ansatsen som en mix av induktiv och deduktiv ansats och därmed en kombination av teori och 

insamlad empiri. Vår studie präglas av abduktiv ansats där teorin fungerar som underlag för hur 

vi har samlat in och analyserat empirin. Uppsatsen grundar sig på utvalda teorier som har en 

koppling till eWOM som vi till viss del önskar att bepröva och komplettera. Detta är också en 

anledning till varför uppsatsen har såväl deduktiva som induktiva inslag. Däremot är inte syftet 

med uppsatsen att bevisa eller motbevisa existerande teorier utan snarare att förstå hur konsumen-

ter resonerar kring recensioner online. Teorin fungerar således som en viktig byggsten i analysen 
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av den insamlade empirin. I enlighet med en abduktiv ansats har också frågorna för fokusgrupper 

utgått från våra teorier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan forskningsdesignen ses som en ram för insamling och analys 

av data. Det finns fem ledande former att designa ett forskningsprojekt här bland; Experimentell 

design, Tvärsnittsdesign, Longitudinell design, Fallstudiedesign samt Komparativ design. I upp-

satsen har vi valt att använda oss av tvärsnittsdesign som är anpassad för kvalitativ forskning. 

Detta då vi bland annat kommer att samla empiri från mer än en fokusgrupp. Bryman och Bell 

(2013) menar att då man använder tvärsnittsdesign i en kvalitativ forskning är det vanligt att stu-

dien är uppbyggd av antingen semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer med flera olika 

människor.  

2.5 Avgränsning och positionering mot tidigare forskning 

I studien har vi valt att utgå ifrån ett konsumentperspektiv, vi har därför valt att begränsa oss till 

hur konsumenters förberedelseprocess ser ut vid köp på̊ Internet. Därtill har vi även valt att be-

gränsa vår undersökning till personer mellan 18 och 30 år. Anledningen till detta är att eWOM är 

ett relativ nytt fenomen. Ett urval på 18-30 år är därför en intressant konsumentgrupp då majori-

teten är uppvuxna med Internet, datorer och har erfarenhet av e-handel. Detta är även något som 

Zhu och Xiaoquan (2010) tyder på i deras studie om online recensioner. De menar att eWOM är 

(Fig.1 – Metodöversikt - Alvesson och Sköldberg, 1994, s. 45) 
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mer betydande hos de konsumenter med mer erfarenhet av internet. Vidare menar Findahl (2014) 

att den ålderskategori som använder Internet mest  i Sverige är åldrarna 12-45 år. För att få en 

aktuell bild av ämnet omfattar undersökningen endast de konsumenter som har handlat på̊ inter-

net under de senaste 12 månaderna. Slutligen har vi valt att begränsa det empiriska insamlings-

materialet till konsumenter i Sverige.           

 

Det bör även noteras att uppsatsen är primärt riktar sig mot hög-engagemangsprodukter men tar 

även med låg-engagemangsprodukter för att möjliggöra jämförelser och analyser. Vidare har vi 

valt denna avgränsning för att lättare härleda en diskussion vid gruppintervjuerna. Vid en nischad 

avgränsning mot en produktkategori finns risken att viss empiri missas. Författarna resonerar 

dock att det är bättre att gå på djupet med en typ av vara än att skrapa på ytan. Däremot avgränsas 

inte uppsatsen till en specifik bransch, vilket kan anses vara kritiskt. Risken med att inte specifi-

cera branschen är att det insamlade materialet inte anses vara tillräckligt djupgående för att skapa 

en analys. Författarna menar dock att den gemensamma nämnaren i det empiriska materialet är 

hur konsumenter resonerar och tänker kring virtuella recensioner, kunskap som är relevant för 

flera branscher.  

 

Idag går det även att skilja på omdömen och recensioner. Många sidor har idag applicerat ett 

stjärnsystem som låter konsumenten snabbt överskåda omdömet utifrån ett genomsnittsvärde av 

de totala antalet betygsättningar. Därtill har många företag även skriftliga recensioner som är mer 

utförliga än de genomsnittliga omdömena. Vid analys av empirin kommer vi inte särskilja mellan 

skriftliga recensioner och omdömen då vi kategoriserar båda inom eWOM.   

2.6 Uppstartsprocess och empiriinsamling  

Då huvudfokus i uppsatsen är eWOM var den största delen av arbetets början att sätta oss in i vad 

WOM egentligen är och vad som skiljer traditionell WOM mot eWOM. Vi hade en gemensam 

uppfattning att eWOM ligger väl i tiden, där både produkter och tjänster har en allt mera digital 

anknytning. Sedan tidigare erfarenheter från både jobb, studier och personliga anknytningar 

visste vi att WOM handlade om hur produktrelaterad information kommuniceras för att övertyga 

och påverka konsumenter att köpa en vara. Efter en period med intensiv informationssökning 

utformades en problematisering som fokuserade på digital kommunikation med mål att hitta bak-

grunden till lyckad eWOM.    
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I uppsatsen har vi valt att använda oss av både primär- och sekundärdata. När vi startade vår 

fakta- och datainsamling utgick vi framförallt utifrån vetenskapliga artiklar, journaler, tidskrifter 

men även böcker om WOM. Majoriteten av vår sekundärdata hämtade vi till stor del med hjälp 

av LUB/LUPsearch - Lund University Publications och Google Scholar med följande sökord: 

Word-Of-Mouth, Digital Word-Of-Mouth, eWOM, Consumer Culture Theory, Köpbeslutproces-

sen, värdeskapande, tillit och risk. Genom att studera tidigare examensarbeten fick vi en klar 

uppfattning kring vilka delar av eWOM som saknar ett teoretiskt bidrag. Genom dessa uppsatser 

fick vi även en tydlig insikt i kvaliteten bland källorna. Till vår förundran hänvisades många ar-

beten och vetenskapliga journaler till källor som var 20 år gamla. Detta gjorde att vi i tidigt skede 

började källgranska för att observera icke-relevanta källor. Även om vi har valt att ta med ett par 

källor som refererar till teori från 1980- och 1990-tal anser vi att de är tillräckligt relevant för att 

ge bidrag till vår analys. Vi märkte att det fanns en tydlig trend där traditionell WOM ofta hade 

äldre källor medan eWOM hade en allt mer modern anknytning. För oss var informationssök-

ningsprocessen en tydlig start som formade det teoretiska fundamentet. Det uppstod en problema-

tik då många journaler, artiklar och examensuppsatser som studerades inför studien var skrivna 

genom en kvantitativ analysmetod. Detta medförde att vi började skriva uppsatsen i kvantitativa 

termer med ledord som; hur och vad som påverkar konsumenters köpbeslut. Efter att konstatera 

att dessa termer inte kommer att resultera i till kvalitativt bidrag bytte vi till allt mera tolkande 

ordval och metod. Detta bidrog till att vi återigen kritiskt granskade de teorier vi valde att gå vi-

dare med. 

2.7 Kvalitativa intervjuer  

Genom att tidigt sätta sig in i eWOM kunde vi se vilka kvalitativa bidrag som saknades i teorin. 

För att reda ut varför konsumenter eventuellt föredrar en en viss typ av eWOM utfördes semi-

strukturerade fokusgrupper (Trost, 2009). Valet att använda oss av fokusgrupper grundar sig i att 

vi ville studera och tolka konsumenters attityder och preferenser kring eWOM för köp av produk-

ter och tjänster online. Den semistrukturerade intervjumetoden byggde på tankegångar och argu-

mentation kring eWOM. Vi valde gruppens deltagare genom ett urval av de typiska konsumen-

terna som på ett eller annat sätt exponerats för eWOM genom konsumtion online. Genom att 

skapa tillfällen där vi kunde lyssna och interagera med fokusgrupperna var vårt mål att få en öp-

pen dialog med deltagarna och låta dem diskutera de olika synvinklarna med eWOM. Valet att 

genomföra en kvalitativ studie grundades i syftets inriktning att undersöka hur konsumenter reso-

nerar kring virtuella recensioner vid köp av produkter och tjänster online. Fokusgrupperna bestod 



 

 9 

av två olika grupper om 4 personer som leddes av en moderator, samt två observatörer. Ursprung-

ligen skulle fokusgrupper om 6 hållas men på grund av sena avhopp fick vi fortsätta med 4 delta-

gare. För att få djup i diskussionen valde vi att bjuda in individer som tidigare inte träffats, där-

med fanns inte risken att deltagarna diskuterat ämnet tidigare. På samma sätt valde vi att tänka 

med moderatorn, som inte heller kände deltagarna. Genom att låta moderatorn vara okänd bland 

deltagarna minskade vi risken för intervjupåverkan bland gruppmedlemmarna (Merriam, 1994). 

 

Som tidigare nämnts intervjuades fokusgrupperna genom en semistrukturerad intervjuteknik. 

Anledningen till detta är att vi ville ha en öppen dialog mellan alla deltagare, något som känns 

allt mer naturligt i en grupp kontra formell en-till-en intervju. Vid denna typ av intervju ligger ett 

allt större fokus på analys av ord istället för kvantifierad data (Bryman och Bell, 2013). Analys-

mässigt utgick vi ifrån en induktiv forskningsstrategi och försökte genom ett konstruktivt sätt 

förstå och tolka datan som genererades på intervjutillfällena. Vi bildade oss därefter en uppfatt-

ning om hur kunskapsnivån och deras tidigare erfarenheter kring eWOM (Ibid). Gällande inter-

vjuerna var en av utmaningarna att säkerställa manuset med frågor som var relevanta för inter-

vjuernas diskussion. Vidare ville vi säkerställa så att frågorna verkligen gav givande data för stu-

diens analys. Lundahl och Skärvad (2009) menar att kvalitativa studier betonar vikten av att ge 

utrymme för egna tolkningar och analyser. Genom fokusgrupperna fick vi en ökad och djupare 

förståelse om vad som låg bakom gruppens olika tankar och attityder kring ämnet (Merriam, 

1994). I analysen för det empiriska resultatet kategoriserades fokusgruppernas tankar enligt för- 

och nackdelar, risker, tillit och andra påverkande faktorer av eWOM. Detta för att vi lättare skulle 

förstå hur vi tolkat intervjuerna. Ytterligare en utmaning som uppstod under första fokusgruppen 

var att moderatorn i starten hade en tendens till att avbryta tystnaden som ibland uppstod bland 

deltagarna. En bit in i fokusgruppen insåg moderatorn att detta hade en negativ effekt på samtalet 

då tystnaden ofta berodde på att deltagarna tänkte på vad de skulle säga näst. Därtill följdes tyst-

naden ofta upp med en djupare diskussion kring frågan vilket även gav mer empiri (Seidman, 

2006).  

 

I båda grupper var det en person som tog ledarrollen vilket till stor det berodde på att de var mest 

insatta i ämnet på grund av studier i ekonomi och marknadsföring. Resultatet av ledarpersonerna 

var att övriga deltagare inte pratade i samma utsträckning, däremot inkluderade ledarpersonerna 

övriga gruppen genom följdfrågor och uppmuntran till diskussion. Tidigare kunskapsnivåer fick 
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således ett inflytande på diskussionen i fokusgrupperna som i sin tur resulterade i mycket an-

vändbar empiri.  

2.8 Utformning av intervjuguide  

Genom Bryman och Bells (2013) teori fann vi många olika synvinklar på hur man kan förbereda 

sig inför intervjutillfällena. I kommande avsnitt presenterar vi närmare bekantskapen med deras 

teorier. Förutom Bryman och Bell (2013) skriver Seidman (2006) en rad olika intressant tankar 

kring kvalitativa intervjuer. Seidman (2006) argumenterar för hur viktigt genomförandet av en 

pilotundersökning är. Han menar att det finns oväntade vändningar i en intervju. Siedman (2006) 

föreslår att man prövar intervjudesignen på ett antal deltagare som inte skall delta i den riktiga 

intervjun för att se om designen och mallen för intervjun går att tillämpa. Detta var något som vi 

testade innan våra riktiga intervjutillfällen. Med ett snävt urval på fem personer testade vi inter-

vjumaterialet. Vi insåg i vissa fall att några frågor var ledande och resulterade i resonemang utan-

för det område vi önskade undersöka, därför ändrade vi på några frågor och kunde konstatera att 

övriga materialet gav den insikt vi önskade och gick vidare med de faktiska intervjuerna.  

2.9 Pilotintervju 

Genom pilotintervjun kunde vi se att materialet vi tänkte använda i helhet var bra. Vi märkte 

dock att vissa av frågorna var irrelevanta för den faktiska intervjun, detta åtgärdade vi genom att 

ta bort det överflödiga materialet. Författarna kompenserade då med att lägga till ett par frågor. 

Till pilotundersökningen valdes 5 personer, som alla intervjuades i cirka 20 minuter. I den mån 

att se om intervjuunderlaget var duglig, ansåg författarna detta som tillräcklig tid för varje person. 

Vidare tas inte pilotstudien upp i kommande avsnitt då detta endast var ett test av intervjuguiden. 

Utöver att testa materialet gav det ett tillfälle för oss att öva på att vara intervjuare. De små änd-

ringar som vi gjorde till materialet anser vi författare var till studiens fördel.  

2.10 Tillvägagångssätt vid intervjuerna  

För att  bidra till en öppen dialog valde vi att presentera ämnet med en övergripande introduktion. 

Då vi inte vill riskera att lägga orden i deras mun, valde vi att hålla dessa sessioner korta och 

undvika detaljer i ämnet. Innan intervjuerna var vi även noga med att berätta att samtalet spelas in 

samt att deras svar kommer att användas i analysen för uppsatsen. För att resonemangen i inter-

vjun skulle bevaras till en hög nivå var det väsentligt att använda deltagarnas egna ord i bred om-

fattning. För att ge transparens i analysen innebär detta att vi valt längre citat som återberättar 
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situationen till allra högsta mån. Ett sätt som författarna valde att engagera deltagarna var genom 

metaforiskt användande av ordet “hur”. Genom att ställa frågor relaterade till “hur” fick de inter-

vjuade möjligheten att berätta om sina egna erfarenheter. På så sätt kunde författarna få fram ett 

naturligt svar utan att styras av moderatorn (Seidman, 2006). 

 

Våra gruppintervjuer skedde i lugna och ostörda miljöer, här bland hemmet hos moderatorn. 

Bryman och Bell (2013) menar att kvaliteten i intervjun kan försämras om deltagarna störs eller 

oroar sig för utomstående ljud.  Vidare förklarar Seidman (2006) att lyssna är den viktigaste fär-

digheten gällande intervjuer. På samma sätt menar han på att det svåraste för intervjuaren är att 

vara tysta och aktivt lyssna under intervjun. Som tidigare sagt valde därför författarna att endast 

använda sig av en moderator som skötte all talan, medan de andra två endast lyssnade för att se 

kopplingar till både teorin men även hitta nya infallsvinklar till den framtida analysen. Något som 

vi under första intervjutillfället märkte var hur man i vissa lägen fick tvinga fram en diskussion, 

detta skedde då genom att moderatorn var tyst extra länge. Genom att låta gruppen uppleva en tio 

sekunders tystnad, skapas en stämning som deltagarna inte vet hur de ska hantera. Seidman 

(2006) menar att tystnaden ger gruppen upphov till att fortsätta diskutera ämnet. Vidare försäk-

rade moderatorn att alla hörde och uppfattade frågan, detta är även något som Seidman (2006) 

menar är viktigt. Genom att låta intervjupersoner diskutera och tala till punkt kunde vi vara säkra 

att intervjudeltagarana hade chans att förklara sitt resonemang. Som tidigare beskrivet var detta 

något som moderatorn utvecklade under fokusgruppens gång. Därför var vi senare noga med att 

vara tysta en längre stund för att uppmuntra ytterligare diskussion när det kändes som att det 

fanns utrymme för det. Vid de tillfällen författarna kände att intervjun började röra sig åt fel eller 

irrelevanta vinklar trädde moderatorn in för att guida intervjun med följdfrågor. På samma sätt 

menar Seidman (2006) att intervjuare bör lita på sina instinkter i när det lämpligt att bryta dis-

kussionen samt ställa mer komplexa frågor. När de förberedda frågorna var avslutade återvände 

moderatorn till de frågorna som han kände behövde ytterligare diskussion för att samla analyser-

bar empiri. Exempelvis observerade författarna hur diskussionen blev allt mer intensiv och om-

fattande desto längre deltagarna förstod vad intervjun skulle handla om. Detta gjorde att modera-

torn valde att gå tillbaka till ett par frågor som allmänt introducerade ämnet. 

2.11 Intervjumall  

För att säkerställa att författarna fick ut allt ur varje intervjutillfälle förbereddes åtta frågor som 

skulle engagera deltagarna och leda till en öppen diskussion. Ingen av deltagarna hade tidigare 



 

 12 

fått höra vad intervjun skulle handla om, detta för att ingen skulle kunna förbereda svar som 

skulle kunna påverka resultatet. För att introducera deltagarna till ämnet började vi med en all-

män och bred fråga. Allt eftersom intervjun pågick introducerades deltagarna allt mer till ämnet. 

Följande frågor användes som en grund till diskussionen:  

 

1. Hur ofta handlar ni på internet? (Kontrollfråga)  

2. Hur ser ni på online-shopping? 

3. Varför väljer ni en hemsida framför en annan? 

4. Hur resonerar ni kring recensioner online? 

5. Litar ni på recensioner?  

6. Hur skiljer ni på eWOM och traditionell WOM? 

7. Upplever ni någon form av risk vid köp online?  

8. Har ni någon gång haft dålig erfarenhet av att handla online?  

2.12 Urval  

Då målet med intervjugrupperna var att samla in data för en framtida analys, valde vi att bjuda in 

deltagare som var engagerade och intresserade i ämnet eWOM. En nyckelfaktor till urvalsproces-

sen var att ingen av deltagarna skulle känna varandra. Detta är även något som Bryman och Bell 

(2013) ser som en fördel. På samma sätt förklarar Bryman och Bell (2013) att en av de viktigaste 

sakerna med fokusgrupper är att deltagna har ett intresse av ämnet (Bryman och Bell, 2013). Vi 

handplockade därför strategiskt alla deltagare bland kollegor, bekanta och studievänner. Vidare 

bestämde vi oss för att anordna två olika fokusgrupper med 4 personer i varje grupp, enligt Lun-

dahl och Skärvad (2009) är det lämpligt att välja en grupp mellan 4-8 personer (Lundahl och 

Skärvad, 2009).       

 

Generellt bestod de båda grupperna av manliga och kvinnliga studenter och heltidsarbetare i åld-

rarna 21-26. Sett ur en geografisk synpunkt var majoriteten studenter i Lund, men med bland del-

tagarna fanns urval som ursprungligen kom från både Stockholm och Göteborg. Av alla deltag-

ningsförfrågningar som vi gjorde svarade 90% positivt, de som inte kunde medverka var antingen 

bortresta eller upptagna under tillfällena. Detta visade på att urvalet frivilligt ville delta i fokus-

grupperna, vilket var vad vi eftersträvade. Wibeck (2010) menar att detta underlättar undersök-
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ningsprocessen. Deltagarna i fokusgruppen nämns endast vid förnamn i uppsatsens gång för att 

behålla viss anonymitet 

 

Vidare i avsnittet om Empiri och Analys ingår en mer genomgående beskrivning om intervjuper-

sonerna och deras utformade egenskaper i intervjun. Bryman och Bell (2006) menar att det är av 

stor vikt för en kvalitativ studie att beskriva hur deltagarna agerade under intervjutillfällena. För 

att uppnå en allt större validitet är det av denna anledning som vi valt att beakta bland annat per-

sonligheter i intervjun.     

2.13 Intervjusammanställning  

 

Fokusgrupp 1:  
Namn     Ålder    Civilstatus 

Anna      25  Läkare 

Joachim     26  Student 

Johan     24  Student 

Johan D    24  Student 

 

Fokusgrupp 2: 

Anastasia    23  Student 

Jenny      22  Konsult 

Stina      23  Student 

Paulina     23  Student 

       

2.14 Trovärdighet i studien  

Trovärdighet handlar om hur väl studien är vetenskapligt säkerställt. Bryman och Bell (2013) 

menar att det handlar om hur resultatet från studierna blivet om man gjort dem igen. Genom tidi-

gare teorier samt den sekundära datainsamlingen anser vi att helheten är av en relativt hög validi-

tet. En underbyggande analys leder fram till konkreta slutsatser med empiri från både teori och 
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kvalitativ studie. Studiens slutsatser mynnar även ut i resultat från tidigare forskning vilket tyder 

på att liknande studier resulterar i samma slutsatser.  

  

Då ämnet eWOM är brett, med risk för olika erfarenheter, upplevelser och åsikter är författarna 

medvetna om att resultatet i studien hade kunnat vara annorlunda, om andra teorier tillämpas vid 

analys av det empiriska resultatet. Under analysens gång har vi agerat objektivt i det urval av 

material som fallstudien resulterade i, främst på grund av gruppens många olika åsikter. De olika 

åsikterna har däremot gjort att författarna hittat olika infallsvinklar kring ämnet som lett till en 

intressant analys. Därtill är det värt att notera den kvalitativa studiemetoden vilket betyder att de 

vägval författarna gjort under arbetets gång har påverkat resultatet.  

 

Ser man däremot på de teoretiska bidragen utgår många av de vetenskapliga texterna ifrån för- 

och nackdelar med eWOM och på vilket sätt beslutsprocessen påverkas. Genom varierande källor 

fick vi en insikt om att vara källkritiska, hitta nya och intressanta infallsvinklar och vara objektiva 

i analysen. Även om intervjumaterialet mynnade ut till intressanta infallsvinklar bör man obser-

vera den interna reliabiliteten bland fallstudien då studien är gjord i allt för liten skara. Merriam 

(1994) menar att den interna reliabiliteten syftar till hur indikationer och skalor är utformad. Fo-

kusgrupperna var avsedda att vara objektiva och trovärdiga, men då de demografiska variablerna 

i urvalet av fokusgruppen var homogent, både i ålder och civilstatus bör detta iakttas som kritiskt. 

Vidare finns inte underlag att garantera att resultatet hade varit det samma i en större skara (Bry-

man och Bell, 2013). Som tidigare beskrivet bör en fokusgrupp minst innehålla 4 deltagare, även 

om vi kände att resultatet av de två fokusgrupperna var tillräckliga valde vi att säkerställa materi-

alet med två djupgående intervjuer med två personer från våra fokusgrupper som vi kände hade 

mer att delge.    

2.15 Metodkritik  

Då studien refererar till en kvalitativ metod, kan kritik riktas mot resultatet då det speglar förfat-

tarnas intressen, perspektiv och tolkningar (Bryman och Bell, 2013). Med detta i åtanke kan ett 

annat resultat uppstå om det genomförs igen, med andra deltagare. Datan som samlades in under 

intervjutillfällena har behandlats på ett subjektivt sätt vilket genomsyrar empiri, analys och resul-

tat. Då studiens analys och diskussion omfattar det empiriskt insamlat materialet är det viktigt att 

förstå att resultatet inte är representativt för en större population. Av denna anledning kommer vi 
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inte göra någon generell slutsats då material saknas för detta. Bryman och Bell (2013) skriver 

dock att generalisering, kan vara möjlig, trots en kvalitativ metod om det finns en koppling till 

teorin, detta ställer dock allt högre krav på teoretiska slutsatser.  Slutligen kan kritik riktas mot 

författarnas roll i studien, risk finns att resultatet av analysen speglar vad författarna anser vara 

viktigt att belysa.  
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3.0 Teori 
 

 

Följande kapitel presenterar den teoretiska referensram som ligger som grund för analysen och 

empiriinsamlingen. Först beskrivs varför den valda teorin är relevant för att uppfylla studiens 

syfte. Kapitlet summeras med en modell som syftar till att ge läsaren ytterligare översikt av den 

teoretiska referensramen. 

 

3.1 Teoretisk referensram      

Det teoretiska kapitlet börjar med en genomgång av begreppet delningsekonomi. Detta för att ge 

läsaren en inblick i hur företag som Airbnb fungerar då företag med liknande affärsmodell disku-

teras frekvent under analysen. För att skapa förståelse kring konsumtionsmönster presenterar vi 

köpprocessen som beskriver de olika faser en konsument går igenom vid ett köp. Köpprocessen 

är viktigt för att förstå varför eWOM kan påverka ett köpbeslut och för att analysera informat-

ionssökningsprocessen. Därefter presenteras WOM där vi lyfter såväl traditionell som elektronisk 

WOM då analysen behandlar båda delarna. Avsnittet fortsätter med att beskriva tillit och risk 

med koppling till eWOM. Dessa två begrepp har en tydlig koppling till varför en konsument väl-

jer att gå vidare med en produkt, i synnerhet om valet står mellan två olika produkter. Värt att 

notera är att teori, analys och slutsats endast kommer spegla recensioner online. Trots det, är trad-

itionell WOM fortfarande av intresse då generella likheter finns både online och offline. Teorin 

om tillit utgör en viktigt del av studien, då vi bland annat vill  undersöka huruvida någon av de 

existerande WOM kanalerna påverkar konsumenten i olika utsträckning. Ytterligare en teori som 

vi anser vara viktig för att uppfylla syftet är Consumer culture theory (CCT), som behandlar kon-

sumtionskultur utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv. CCT förknippas ofta med kvalitativa 

studier och ger oss möjligheten att skapa en förståelse för hur eWOM kopplas till identitet. 

 

Värdeskapande används för att beskriva eWOM som ett verktyg för att skapa gemensamt värde 

mellan företaget och konsumenten. Utifrån gemensamt värdeskapande kan vi senare analysera 

eWOM som en potentiell värdehöjare. Som komplement till värdeskapande lyfts även Reciproci-
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tetsprincipen för att förklara konsumenters tendens att återgälda en tjänst genom en mottjänst. 

Principen används i analysen av varför konsumenter väljer att recensera en produkt eller tjänst.    

(Fig. 2 - Teoretisk referensram - Egen modell) 

      

3.2 Delningsekonomi 

I introduktionen av uppsatsen beskrivs att antalet företag vars affärsmodell bygger på någon form 

av delningsekonomi har ökat kraftigt de senaste åren. Affärsmodellen bygger ofta på en digital 

plattform som hjälper konsumenter att dela med sig av sina existerande privata produkter. Entre-

prenören Lisa Gansky (2010) karaktäriserar denna affärsmodellen i sin bok “The Mesh - The 

future of business is sharing” utifrån 4 punkter:  

 

1. Kärnprodukten är någonting som kan delas på en marknad, i en värdekedja, inkluderar 

tjänster, varor och råmaterial.  

2. Avancerade web- och datanätverk används för att spåra produkten, skapa användande 

samt kund- och produktinformation.  

3. Fokus ligger på delningsbara fysiska produkter, som gör leveransen av produkten eller 

tjänsten värdefull och relevant.  

4. Erbjudanden, nyheter och rekommendationer sprids huvudsakligen via Word-Of Mouth 

som förstärks digitalt via sociala medier. 
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Uppkomsten av Mesh-företagen var ett resultat av flera faktorer där följden av den globala eko-

nomiska krisen gjorde konsumenter mer medvetna om sin ekonomi och användandet av sina till-

gångar. Vidare har även befolkningsökningen bidragit till att människor har blivit mer benägna 

att dela på sina tillgångar, framförallt inom urbana miljöer där plats är en bristvara och där före-

tag som Airbnb möjliggör fler att använda samma tillgång och därmed ta mindre plats (Gansky, 

2010). Klimatförändringen och den allmänna massans miljömedvetenhet bidrar också till fram-

farten av delningsbaserade företag, då man vill reducera nyproduktion och konsumtion. Den vik-

tigaste ingrediensen i delningsekonomins affärsmodell anses vara att människor idag är kopplade 

till varandra genom digitala nätverk, vilket också möjliggör många av de plattformar som företa-

gen använder sig av idag (Gansky, 2010). 

 

Företag vars affärsmodell bygger på dessa punkter skiljer sig från vanliga uthyrningsföretag då de 

själva inte äger tillgången som hyrs ut. Det argumenteras emot begreppet “delningsekonomi” då 

det primära syftet med plattformen för företag som Uber och Airbnb är för köparens del att redu-

cera priser. Detta medan säljaren värnar om att tjäna pengar, alltså hyra snarare än att dela. Stu-

dier pekar  därför på att det är viktigt för Mesh-företag att kommunicera pris och bekvämlighet 

snarare än gemenskap och sociala möten (Eckhardt och Bardhi 2015). 

3.3 Word-Of-Mouth  

Marknadsförare och sociologer som har bedrivit forskning inom CCT har länge uppmärksammat 

att WOM är ett viktigt verktyg i påverkandet av konsumenternas köpbeslut (Kozinets, de Valck, 

Woinicki och Wilner, 2010). Att kommunicera genom traditionell WOM innebär ofta att fakta, 

rykten och information om företag, dess produkter, tjänster och autenticitet kommuniceras direkt 

från en person till en annan (Grönroos,  2007). Traditionellt sett kan man se att WOM har en po-

sitiv relation till företagets tillväxt. Då företagets kunder rekommenderar företaget och deras pro-

dukter, stärks sannolikheten för att företagets tillväxt ökar. Många författare, bland annat Moss-

berg och Johansen menar att företag i hög grad påverkas av det rykte som kunderna sprider 

(Mossberg och Johansen, 2006).  

3.4 Elektronisk Word-Of-Mouth  

Med en allt mera digitaliserad värld och ständigt utvecklande teknik ökar WOM allt mer genom 

bland annat telefoner, SMS, e-mail, hemsidor, bloggar och sociala medier (Mossberg och Johan-

sen, 2006). Genom modern teknik kan konsumenter snabbt beskriva vad denne har upplevt, hört 
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och känner till tusentals människor. Såväl positiv som negativ WOM förekommer och Solomon 

(2006) menar att negativ WOM väger tyngre, sprids snabbare och har ofta större inflytande på 

konsumenten än positiv WOM (Solomon, 2006).   

 

Då räckvidden för såväl företag som privatpersoner är betydligt större online, indikerar elektro-

nisk WOM (skrivs hädanefter som “eWOM”) på en större och snabbare spridning än traditionell 

WOM. eWOM möjliggörs huvudsakligen via två typer av kanaler, där den första är kanaler med 

personlig karaktär, exempelvis direkta meddelanden eller SMS och den andra är av anonym ka-

raktär, exempelvis via mail och bloggar. Det är framförallt den anonyma typen som skiljer 

elektronisk från traditionell WOM, där konsumenter kan få WOM information från en stor geo-

grafiskt diversifierad massa som dessutom finns tillgänglig över en längre tidsperiod. eWOM kan 

delas upp i följande tre kategorier; en-till-en, en-till-många och många-till-många (Jalilvand, 

2011).  

3.5 Köpprocessteorin  

Den traditionella modellen över köpprocessen omfattar vanligtvis fem olika steg. Där steg ett i 

modellen innebär att konsumenten har stött på ett problem och identifierat ett behov. När kunden 

har identifierat ett behov, inleds steg två: informationssökning. I kommande avsnitt visar Shim et 

al. (2001) vilken betydelse informationssökandet faktiskt har. Följaktligen utvärderas för- och 

nackdelar med de olika alternativen. Därefter gör konsumenten ett beslut som leder till ett köp av 

det alternativ man ansåg möta de krav och förväntningar som man i första steget identifierat. 

Slutligen utvärderas köpet, det är här konsumenten inser om köpet var lyckat eller inte (Gezelius 

och Wildenstam 2011).  
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(Fig. 3 - Köpprocessen - Översatt modell hämtad från, Rowley, 2000, s.21)   

 

Beroende på produkten eller tjänsten menar Solomon et al. (2006) att konsumenten många gånger 

söker efter information för att göra ett ångerfritt köpbeslut. Genom deras studier har man lyckats 

identifiera två typer av källor till information, intern och extern. Solomon et al. (2006) menar att 

den interna information hämtar konsumenten ur sin egna “databas” som återspeglar de erfaren-

heter och kunskaper personen sedan tidigare samlat om liknande produkter. Ser man däremot på 

den externa informationen menar Solomons et al. (2006) att det är information som kan erhållas 

från exempelvis reklaminslag, socialmedia, vänner i from av WOM men även fysiska besök i 

butiker.  

 

I en forskning som Punj och Staelin (1983) gjorde visade man på att desto mer information som 

inhämtades innan ett köp desto mer värderade konsumenten köpet. Solomon et al. (2006) kom-

pletterar denna teori och menar att det är konsumentens köpbeteende som bestämmer mängden av 

information som söks inför ett köp. Detta är även något Laaksonen (2010) visar på, informations-

sökandet har en koppling till de två olika produktkategorierna; hög- och låg-

engagemangsprodukter. Laaksonens (2010) studie visar hur olika produkter kräver olika mycket 

engagemang för att övertyga konsumenten om köpet.   
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Teorin framställd av Sheth et al. (1999) menar att konsumenter i många fall endast observerar ett 

fåtal produktegenskaper innan man väljer en produkt som anses fylla de behov man identifierat. 

Sheth et al. (1999) påstår att utvärderingen som ofta sker per automatik, i mindre utsträckning 

inträffar i de fall konsumenten är stressad, oengagerad, uttråkad av produkten eller har bristande 

information. Gabriel och Lang (2006) målar även upp en bild av den moderna konsumenten som 

en upptäckare som jämt letar efter nya trender och sätt att konsumera varor. Författarna menar att 

ett allt större fokus läggs på att särskilja sig från majoriteten istället för tillfredsställandet av egna 

behov. 

3.6 Faktorer som påverkar köp på̊ Internet 

I en studie av digitalt handelsmönster och processer urskiljer Chen och Chang (2003) vilka hu-

vudsakliga skäl en konsument väljer att handla online. I studien författarna genomförde fann man 

att de mest förekommande skälen var pris och bekvämlighet. Man uppskattar alltså mer att handla 

hemifrån och samtidigt få produkterna levererade till en förvald adress. Den digitala eran tillåter 

konsumenten att snabbt överblicka produkter, priser och leverantörer för att jämföra det bästa 

erbjudandet för en specifik vara (Chen och Chang, 2003). 

 

Wangenheim och Bayón (2004) presenterar i sina studier kritiska konsumtionsmoment. Dessa 

studier innefattar episoder där konsumenten mer eller mindre är mottagliga för köpsrelaterade 

påverkandefaktorer. Genom dessa episoder visar Wangenheim och Bayón (2004) att kommuni-

kation genom traditionell WOM länge varit en viktig påverkandeprocess för konsumentköp. Vi-

dare finns studier som visar att WOM upplevs som en tillförlitlig källa, mestadels på grund av att 

kommunikation inte är reglerat av företagen för att påverka försäljning, utan genom familj och 

vänner som vi litar på (Derbaix och Vanhamme, 2003). Som ett resultat kan man se hur konsu-

menter vänder sig till WOM kommunikation när man står inför ett hög-riskköp, med komplex 

information och ett allt mer avancerat användningsområde (Hennig-Thurau et al., 2003). Dock 

menar Murray (1991) att upplevd risk är ett multidimensionellt koncept, vilket innebär att risk 

påverkar köp olika beroende på omständigheterna vid ett köp. I hans första undersökning bekräf-

tade han att tjänster i förhållande till produkter är betydelsefullt mer riskuppfattat.  

 

I journalen skriven av  Lin och Fang (2006) menar författarna att relationen mellan upplevd risk 

och konsumentens avsikt att sprida WOM information är oklar. Enligt beslutsteorin skriver Lar-
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rick (1993), att folk vill försvara sin självbild när man fattar ett köpbeslut. Som konsument är det 

viktigt att undvika felsbeslut som i sin tur kan leda till ånger och att andra identifierar dig som 

någon som tar felbeslut (Larrick, 1993).    

3.7 Consumer culture theory 

Consumer culture theory (förkortas hädanefter som “CCT”) är studien av konsumtionskultur uti-

från ett socialt och kulturellt perspektiv snarare än ett ekonomiskt eller psykologiskt perspektiv, 

som mycket av tidigare forskning inom marknadsföring har fokuserat på. Inom CCT utför man 

studier i en mer naturlig miljö snarare än i laborationsform. CCT blir ofta förknippat med kvalita-

tiva metoder som fallstudier och intervjugrupper. Teorin är inte specifik utan snarare en samling 

av teoretiska perspektiv som adresserar det dynamiska förhållandet mellan konsumentåtaganden, 

marknadsplatsen och kulturella betydelser (Arnould och Thompson, 2005). 

  

Därtill utforskar CCT hur konsumenter i olika sammanhang konsumerar. Konsumtionskulturens 

betydelse skapas och förmedlas av konsumenter som befinner sig i specifika sociala situationer, 

roller och relationer. CCT menar att konsumenters liv är konstruerat runt flera identiteter och att 

konsumtionen spelar en viktig roll i identitetsskapandet. Konsumtion handlar om att kommuni-

cera för att skapa och vidmakthålla relationer. Produkter och konsumtion fungerar som ett sym-

boliskt verktyg för att signalera ett budskap till omgivningen (Arnould och Thompson, 2005).  

 

Arnould och Thompson delar in CCT i fyra centrala områden; (1) Consumer identity projects, (2) 

Marketplace cultures, (3) The sociohistoric patterning of consumption och (4) Mass-mediated 

marketplace ideologies and consumers interpretive strategies. Framöver kommer vi utgå ifrån 

området “Consumer identity projects” då vi anser denna kategori mest relevant för vårt syfte. 

3.8 Consumer Identity Projects 

Consumer idenity projects handlar till stor del om hur konsumenter konstruerar sin identitet ge-

nom symboler och myter på marknaden (Belk 1988; Hill 1991; Hill and Stamey 1990; Holt 

2002;Levy 1981). Vi lever i en värld där folk konstant utsätts för ny information genom mark-

nadsföring i såväl privata som offentliga rum. Människors kapacitet att ta in och behandla in-

formationen är begränsad och individer har enbart möjlighet att ta in delar av all information. 

Detta skapar en utmaning för arrangörer som på något sätt måste fånga människors uppmärksam-

het och intressen (Scholderer, 2010). CCT syftar till att förklara varför konsumenter aktivt an-
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vänder budskap i annonser, produkter och märkesvaror för att uttrycka sin identitet. Marknaden 

kan ses som ett stort och outtömligt hav av resurser som konsumenterna kan använda för att 

bygga sin identitet (Arnould och Thompson, 2005). Konsumenter använder varumärken, materi-

ella objekt eller platser för att uttrycka identitet (Schau och Gilly, 2003). Enligt Mich (1986) kan 

symboler som konsumenter vill identifiera sig med ofta vara i fysisk form eller en specifik plats. 

Hollenbeck och Kaikathi (2012) är nya forskare inom CCT som bland annat diskuterar hur kon-

sumenter använder varumärken för att skapa sig en identitet på sociala medier. 

3.9 Tillit 

3.9.1 Definitionen av tillit  

I socialpsykologin handlar tillit om förväntningen på att en person man litar på gör som förväntat. 

Enligt psykologen Erik Erikson (1956) påbörjas utvecklingen av tillit de två första åren och ifall 

miljön är bra för barnet leder det till känslor av säkerhet, optimism och tillit. Om miljön däremot 

är dålig för barnet leder det till osäkerhet och misstillit.  

 

Tillit definieras på olika sätt. För att sammanställa de olika definitionerna har Wang och Emurian 

(2005) använt fyra aspekter för att definiera begreppet. Första aspekten påstår de är skapandet av 

tillit som måste existera mellan två olika parter. Dessa två parter består av en “trustor” och en 

“trustee”, som vi hädanefter kommer referera till som förtroendetagare och företroendegivare. 

Parterna kan vara i form av en person, produkt eller organisation. Utvecklingen av tillit är baserat 

på förtroendegivarens förmåga att få förtroendetagaren att känna ett förtroende till den givande 

parten. Den andra aspekten är sårbarhet. Det är ofta osäkerhet och risk inblandat när en person 

behöver känna tillit. Det är därför viktigt att parterna litar på varandra och utnyttjar osäkerheten 

som uppstår. Den tredje aspekten är handlingar, vilket kan beskrivas som ett resultat av att kon-

sumenten känner tillit. En handling beror på situationen, men ett exempel på en handling som 

följer av tillit är när ett par gifter sig för att de båda litar på att den andra parten skall vara lojal i 

äktenskapet. Den fjärde aspekten i tillit är subjektivitet. Wang och Emurian (2005) menar att tillit 

är ett subjektivt ämne som bör tolkas utifrån individers skillnader (Wang och Emurian, 2005).  

 

Forskning visar att vi lättare litar på någon som är lik oss själv. Detta bevisades genom Lisa 

DeBruines (2002) experiment där frivilliga fick spela ett spel över natten med en annan spelare. 

Deltagarna fick se bilder av motspelaren och det visade sig att deltagarna hade mer tillit till de 
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personer som liknande de själva. Studier visar också att vi litar mer på människor från samma 

sociala grupp snarare än på främmande människor (Kramer, 2009).  

3.9.2 Definitionen av online tillit 

Online tillit har liknande egenskaper som offline tillit. Man kan beskriva online tillit med hjälp av 

de 4 egenskaperna som Wang och Emurian (2005) använder för att definiera offline tillit, dock 

finns några faktorer som skiljer mellan en online och offline miljö.  

 

Förtroendetagare och 

förtroendegivare 

De två parterna är fortfarande viktiga för att etablera tillit i en online 

miljö. I online tillit kan en förtroendetagare vara en konsument som 

surfar på en internetsida, i en sökmotor eller på sociala medier. Av 

och till kan teknologin i sig själv vara ett objekt förtroendetagaren 

litar på  Wang och Emurian (2005). 

Sårbarhet Data kan samlas in kring konsumentens beteende online utan att 

konsumenten själv är medveten om det. Detta kan skapa osäkerhet. I 

tillägg upplever ofta kunder en viss risk knytet till transaktioner on-

line när konsekvenserna är osäkra. Vilket i sin tur bidrar till en osä-

ker miljö när transaktioner skall göras online varför tillit får en extra 

stor roll när det handlar om köp online. På grund av den höga osä-

kerheten och anonymiteten på internet uppfattas konsumenters bete-

ende oförutsägbart (Wang och Emurian, 2004).  

 

Handlingar Konsumenters tillit till nätbutiker kan generera två olika typer av 

handlingar. 1. fönstershopping på hemsidan eller att man handlar 

någonting från säljaren som då kan vara en e-handelbutik eller lik-

nande. Båda dessa handlingar kan ge företaget positiva fördelar då 

det genererar faktiska eller potentiella säljtillfällen på internetsidan 

eller e-butiken . För att konsumenten skall genomföra köpet online 

är det viktigt att konsumenten känner tillit till hemsidan och att den 

har mer att vinna än att förlora (Wang och Emurian, 2004). 
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Subjektivitet Graden av tillit knyten till att ta ett beslut online varierar från person 

till person. På samma sätt som att offline tillit är anknuten till indivi-

duella skillnader är online tillit i sin natur subjektivt.  (Wang och 

Emurian, 2004). Konsumenter som har en högre grad av erfarenhet 

med internet har också en högre tillit till en hemsida (Belad et al, 

2010).  

3.10 Värdeskapande 

Värdeskapande är ett centralt begrepp inom företagsekonomisk litteratur ur såväl individ- som 

organisationsationsperspektiv. Värde kan ses som ett brett begrepp som går att applicera på flera 

områden. Lepak, Smith, and Taylor (2007) utformar följande citat för att definiera värdeskap-

ande:  

“Value creation depends on the relative amount of value that is subjectively realized by a 

target user (buyer) who is the focus of value creation—whether individual, organization, 

or society—and that this subjective value realization must at least translate into the user’s 

willingness to exchange a monetary amount for the value received” (Lepak, Smith, och 

Taylor, s.182) 

Värdeskapande är således ett subjektiv begrepp och beroende av individerna i målgruppen.  

3.10.1 Samskapande av värde 

Gemensamt värdeskapande beskrivs av Prahalad och Ramaswamy (2004) som en gemensam pro-

cess där konsumenterna och företaget gemensamt skapar värde genom aktiv kommunikation och 

interaktion. Värdeskapandet beskrivs utifrån en fyrfaktormodell där processen beskrivs med hjälp 

av följande byggstenar: dialoger, riskbedömning, tillgång och transparens (Prahalad och 

Ramaswamy, 2004). 

Dialog Syftar till integration, kommunikation och engagemang ifrån både företa-

get och konsumentens sida. Från företagets sida betyder dialog mer än att 

bara lyssna till konsumenters åsikter och reflektioner, det innebär att före-

tag och konsument lär sig som två gemensamma problemlösare. Vidare 
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kan även dialoger bidra till lojalare kunder som tillsammans skapar nät-

verk relaterade till varumärket. Ett företags instrument för att skapa sådana 

nätverk kan vara online-portaler där kunder kan integrera med varandra 

och exempelvis gemensamt lösa problem gällande den produkt som före-

taget levererar.  

Tillgång Handlar om att låta konsumenten få ta del av affärssystemen och att göra 

det möjligt för konsumenten att själva skapa produkten. Tillgång till vär-

deskapande exemplifieras av Prahalad och Ramaswamy (2004) som möj-

ligheten att ta del av data kring skapandet av produkten och designproces-

sen. 

  

Riskbedömning Refererar till att hantera den risk som medföljer när konsumenter är delakt-

iga i att skapa produkten. I de fall där konsumenten själv är med och leve-

rerar produkten är det viktigt att konsumenten blir informerad om riskerna, 

men också att produkten eller tjänsten i sig är skapad för att hantera per-

sonlig eller social risk som kunden kan tänkas uppleva i samskapandet av 

värdet. 

Transparens Blir allt viktigare då informationsasymmetrin mellan konsumenten och 

företaget inte är lika märkbara som tidigare. Företag måste därför vara 

transparenta gällande priser, marginaler och kostnader för att konsumenter 

idag kräver det. Då informationen kring produkter, teknologier och före-

tagssystem blir lättare att få tag på får transparens en större del i företagets 

kommunikationsstrategi (Prahalad och Ramaswamy, 2004).  

Prahalad och Ramaswamy (2004) argumenterar för att synen på konsumenten som endast delakt-

ig vid utbytet av produkten inte längre är aktuell då konsumenter idag är informerade, aktiva och 

måna om sitt inflytande i flera delar av värdekedjan. Genom kombinationer av de fyra byggstenar 

som presenterades ovan kan ett företag skapa en effektiv strategi för gemensamt värdeskapande. 

Utöver kommunikation mellan företag och konsument identifierar även Prahalad och 

Ramaswamy (2004) en ökad kommunikation mellan konsumenter vilket också är värdeskapande 
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då konsumenterna får information från andra avsändare än företaget som levererar produkten, 

detta i former av eWOM och recensioner. Värde uppmärksammas dock av Prahalad och 

Ramaswamy (2004) som något subjektivt i den mening att vad som anses värdefullt varierar från 

individ till individ. Arvidsson (2011) beskriver att definitionen av värde har ändrats från att före-

taget skapar värde för konsumenten till att värdet idag skapas med konsumenten. Företag som 

eftersträvar ett samskapande av värde bör ta hänsyn till konsumentens åsikter och inkludera dem i 

den värdeskapande processen. Forum som möjliggör kunder att dela sin åsikter kring produktde-

sign, distribution samt utvecklandet av marknadsföringsaktiviteter och säljkanaler bidrar till en 

gemensam process av värdeskapande (Arvidsson, 2011). Att konsumenten lär sig mer om företa-

get och produkten får också inflytande på konsumentens köpbeslutsprocess (Payne et al. 2008).  

3.10.2 Reciprocitetsprincipen 

Reciprocitetsprincipen bygger på människans starka vilja att ge tillbaka. Genom att erbjuda oss 

något, i form av en sak eller en tjänst, finns en förväntan eller tillåtelse att göra detsamma till-

baka, vi sätts i skuld. Denna skuld kan sedan enkelt inkasseras av den som vill utnyttja reciproci-

tetsprincipen. Principen fyller en viktig social funktion då den bidrar till att hålla ihop grupper av 

människor och bygga långvariga relationer. Om man inte följer principen kan man drabbas av 

både internt obehag av att stå i skuld och av missnöje från omgivningen (Cialdini, 2010). 

 

Företag vars affärsmodeller bygger på någon form av delningsekonomi använder sig av reciproci-

tetsprincipen frekvent. Airbnb bygger på ett ömsesidigt recensionssystem där såväl hyresgäst som 

hyresvärd ger och får recensioner (Hemsida, Airbnb, 2016). Principen kan även appliceras på 

konsumentens vilja att bidra i det gemensamma värdeskapandet när ett företag har levererat en 

bra produkt eller tjänst, i form av att skriva en positiv recension (Arvidsson, 2011).  
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4.0 Empiri och Analys        

 

I följande avsnitt presenteras empiri och analys ihop. Analysen tar sin utgångspunkt ifrån fråge-

ställningen: Hur resonerar konsumenter kring vilken typ av virtuell rekommendation som påver-

kar köpprocessen. Genom våra fokusgrupper kunde vi identifiera att eWOM tydligt kopplas till 

våra valda teorier kring risk, tillit och värdeskapande vilka också blir ledord inför vår kommande 

analys.  

 

4.1 Inledning  

Analysen nedan är framställd genom en rad avsnitt som refererar och härleder till det empiriskt 

insamlade materialet samt den teoretiska bakgrunden ovan. Genom att bearbeta det transkribe-

rade materialet kunde vi utvinna olika infallsvinklar som tillsammans bidrar till en djupare förstå-

else av hur konsumenterna resonerar kring eWOM. Vi har valt att kategorisera dessa, stycke för 

stycke, för att grundligt analysera materialet. I analysen har relevant teori använts som ett grunde-

lement för att tolka datan i det insamlade materialet. Vidare har vi valt rubriker som speglar det 

teoretiska bidrag som analysen mynnar ut i. 

 

Följande kategorier ingår i analysen; Köpprocess och riskreducering, Recensioner och identitets-

skapande, anonym och personlig WOM samt gemensamt värdeskapande.   

4.1 Recensioners del i köpbeslutet  

När deltagarna började diskutera e-handel leddes diskussionen snabbt in på risk, pris, kvalitet 

men även tillit som de resonerade är några anledningar till att ta köpbeslut utifrån WOM kanaler. 

När det kommer till att handla online resonerar deltagarna om att känslan av att kunna ta på varan 

försvinner när det inte längre existerar någon butik. Detta gör att konsumenter i allt större ut-

sträckning måste lita på att leverantören levererar deras varor av samma kvalitet som förväntat. 

Vilket citatet nedan belyser. 

 

“Det är jobbigare att köpa produkter online än resor för då vill man testa produkten, typ 

att man går in på H&M och testar ett plagg, en resa kan man inte testa på samma sätt.”  
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- Anastasia 

 

Under fokusgruppen rådde konsensus bland deltagarna att information och avsändare spelade en 

stor roll i utvärderingen av alternativen vid ett köpbeslut. När informationen kom i form av 

WOM kommunikation menade deltagarna att en personlig relation till avsändaren gjorde inform-

ationen mer pålitlig.  

 

“Det beror helt på vilken vara, men generellt skulle jag litat på en vän som vet mina pre-

ferenser och som jag har en personlig relation till. De recensioner som finns online på 

exempelvis Tripadvisor är jättebra för att bekräfta mitt köp men de har ingen koppling till 

mina preferenser.” - Jenny 

 

Som citatet belyser är det vid eWOM kommunikation i form av recensioner eller rekommendat-

ioner viktigt för konsumenter att det finns någon personlig anknytning till avsändaren. I gruppen 

diskuterades detta utifrån att WOM kan ha en riskreducerande effekt som i sin tur beror på vilken 

produkt det rör sig om. Vid köp av kläder diskuterade deltagarna att de till större mån tar risker 

då det är lättare att reklamera eller lämna tillbaka om man inte är nöjd. Däremot ansåg deltagarna 

att det var större risk vid köp av boende till en resa då man inte ges samma möjligheter att rekla-

mera köpet om man är missnöjd. Detta visar hur olika risker kan påverka ett köp, något som 

stämmer väl överens med Laaksonens (2010) studier.  

 

”På ett sätt litar jag på anonyma rekommendationer om det inte är för dyra varor därför 

att då bryr man sig inte lika mycket om produkten inte motsvarar förväntningarna.” 

 - Stina 

 

“Jag håller med om det resonemanget, man offrar ju mindre, det är ingen risk i proces-

sen och man bryr sig inte heller lika mycket. Så då kanske det är lättare att tänka - ja var-

för inte bara testa liksom”- Johan 

 

Även om vissa av deltagarna antydde på att det var jobbigt att returnera en vara, kunde man inte 

frångå faktumet att man upplevde en allt större risk att ens hotell inte levererade enligt sina för-
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väntningar. Som framgår av citaten beaktas även pris och andra variabler vid en jämförelse av 

låg- och hög-engagemangsprodukter, något som vi lyfter senare i analysen.  

 

Vidare visar fokusgrupperna att en negativ recension starkt överväger en positiv. Detta oavsett 

digital- eller traditionell WOM. I fokusgruppen menar majoriteten av deltagarna att en negativ 

kommentar är avgörande vid ett köp, även om det endast är en negativ kommentar.  

 

“Alltså om det är en person som har skrivit något jättenegativt så spelar det nog ganska 

stor roll även om det är många som har skrivit något positivt. Då skulle jag bli tveksamt 

även om det bara är en.” - Stina 

 

“Det verkar som att det är typ 0,1 procent som var mest missnöjda och de 0,1 procent 

som var mest nöjda som skriver. Resten skriver ju inget sånt. Jag skulle aldrig göra det 

om inte jag var supernöjd.” – Johan 

 

Solomon et al. (2006) beskriver bland annat hur konsumenten strävar efter att göra ett förståndigt 

köp. Av denna anledning vill man som konsument hitta information som kan stödja ens köpbe-

slut. Om man är osäker på om man skall genomföra ett köp kan alltså en negativ kommentar eller 

recension leda till att man som konsument inte genomför köpet.  

 

Även om köpprocessen täcker hela förloppet med start i ett behov som avslutas med ett köp, kan 

man argumentera kring vart eWOM egentligen har sin påverkan. Till vår förvåning enades fo-

kusgruppen om att de virtuella recensionerna hade absolut störst påverkan i utvärderingsfasen. 

Detta betyder att majoriteten av deltagarna redan har gjort sina beslut om vilken typ av produkt 

eller tjänst de önskar konsumera. Något som delvis motsäger Punj och Staelin (1983) studie, där 

de menar att informationsuppsamlingen är något som sker tidigt i köpprocessen. Gabriel och 

Langs (2006) studie beskriver den moderna konsumenten som en utforskande och ständigt på jakt 

efter nya trender. Därtill menar man att informationssökningen till viss del påverkas av viljan att 

hitta något unikt och bekräfta ett köp som unikt eller trendigt redan i utvärderingsfasen. 
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Ytterligare kan risk analyseras ifrån huruvida man som konsument känner sig trygg med att 

handla online samt hur konsumenter resonerar om något inte skulle stämma med det förväntade 

resultatet. Stina, en av intervjudeltagarna, menar att hon blir förvånad om exempelvis hennes 

kläder passar vid första leveransen.  

  

“Jag blir typ förvånad och positivt överraskad om mina kläder passar när jag beställer 

online.” - Stina 

 

Majoriteten av alla deltagare hade på ett eller annat sätt haft en eller flera dåliga erfarenheter vid 

online shopping. Trots dessa upplevelser av online shopping känns det inte som att deltagarna 

avskräcks till att shoppa online. Vilket kan var kopplat till att konsumenterna överväger smidig-

heten med leverans, urval, pris och logistik vid handel via nätet.  

 

“Utbudet online är mycket större än vad som finns att handla i en butik och dessutom kan 

man söka mer information online samtidigt som man shoppar. Oftast är dessutom priser-

na bättre online och man kan få produkten levererad till dörren.” – Anastasia 

 

Det riskreducerande fokuset var att hitta en hemsida som var trovärdig nog att genomföra ett köp. 

Många av deltagarna argumenterade för att om en hemsida inte ser tillräckligt tillförlitlig ut asso-

cieras hemsidan med högre risk. Vid frågan om man kan känna förtroende till en hemsida som 

inte ser tillförlitlig ut men fått goda recensioner menar en av deltagarna att tillräckligt goda re-

censioner kan ha en riskreducerande effekt. Dock skiljde personen på eWOM och traditionell 

WOM.  

 

“Om någon faktiskt kan bekräfta att hemsidan är okej hade jag köpt varan, om den inte 

finns billigare någon annanstans. Om det däremot inte varit någon som jag kände som 

gav tipset att köpa varan på sidan hade jag aldrig litat på hemsidan. Speciellt inte om det 

varit recensioner på själva hemsidan.” - Jenny 

 



 

 32 

“Jag känner att det är mindre riskfullt om jag exempelvis redan har handlat på en en sida 

eller om sidan känns väldigt proffsig.” - Stina  

 

Därtill diskuterades att något som känns allt mera angeläget för företag idag är att visa upp bra 

recensioner och skylta med höga omdömen. I de fall då anonyma recensioner tydligt kommunice-

ras verkar den medvetna konsumenten som mer skeptisk till recensionens validitet. Detta var nå-

got gruppen diskuterade kring och enades om att vara en faktor som gjorde köpet mer riskfyllt.  

 

“Jag tycker allmänt man har blivit lite skeptisk mot recensioner därför att det är så 

många företag som sponsrar recensioner och betalar bloggar för att ge bra recensioner.” 

- Paulina 

 

En påverkande faktor till diskussionen som fördes i fokusgruppen är misstankar mot att många 

företag anses manipulera deras recensioner till något positivt. Konsensus i fokusgruppen var att 

mottagligheten för eWOM som recensioner och rekommendationer är starkt kopplad till vilken 

risk man upplever som konsument. Näst i analysen diskuteras tillit till visa typer av WOM källor, 

där traditionell WOM generellt sett anses vara mer pålitliga än anonyma källor online.  

4.3 Tillit och identitetsskapande i en virtuell kontext 

Som förklarat i teorikapitlet är tillit ett komplext fenomen. Genom vår studie har vi velat skapa 

förståelse för hur konsumenter resonerar och tänker kring eWOM och tillit till e-handel i fokus-

grupper. Mycket av diskussionen runt tillit berör att graden av tillit var beroende av förhållandet 

till avsändaren som antingen var en blogg, hemsida eller en vän. I tillägg berörde diskussionen 

varför varumärken i sig kan ha en form av upparbetad tillit och att konsumenter ofta vill identifi-

era sig med folk de ser upp till, vänner såväl som bloggare. 

 

Deltagarna diskuterade mycket om att de har större förtroende till ett företag med en hemsida 

som ger ett proffsigt intryck snarare än en som inte ger det. Konsensus bland deltagarna var även 

att de generellt har mer tillit till traditionell WOM från en vän än anonym  eWOM i form av ex-

empelvis en  recension:  
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“Jag skulle gå på kompisens rekommendation helt klart, vilket kanske är fel eftersom vi 

kanske tycker om helt olika saker så man kanske borde gå på 60 okända recensioner men 

då vet man ju ingenting om vilka som har skrivit recensionerna” - Johan  

 

En av anledningarna till detta kan vara att människor i högre utsträckning litar på de som har lik-

nande preferenser som dem själva och att det är lättare att identifiera sig med en vän eller bekant 

framför ett varumärke. Detta är även något som Lisa DeBruines (2002) studier konfirmerar. Där-

emot diskuterade deltagarna att bloggare kan påverka på samma sätt som en vän då de kan identi-

fiera sig med någon som skriver blogg liknande som de identifierar sig med en vän.   

 

“Sen om det är någon bloggare eller person som man tycker är ganska cool kan man se 

på den personen som en man vill identifiera sig med och personen blir nästan som en 

kompis. Då litar man på bloggaren på liknande sett som man gjort med en kompis.” - 

Paulina   

 

“Jag tar jättemycket inspiration från Instagram och bloggar. Jag tycker exempelvis att 

bloggare som tar fina bilder inspirerar mig till att göra som de” - Anna 

 

Enligt CCT och Consumer Identity projects är identitetsskapande kopplat till konsumtion. Vilket 

kan förklara varför eWOM via bloggar får en stark influenskraft då konsumenter önskar likna den 

person de ser upp till, genom att konsumera liknande produkter eller resor som bloggaren gör.  

 

Majoriteten av intervjudeltagarna menade därtill att varumärket i sig också kan skapa förtroende 

som exempelvis att de har en snygg hemsida eller att man har hört eller läst om företaget innan. 

Vilket var speciellt avgörande när konsumenten står inför två likartade val:  

 

“Om det är en hyfsat stor hemsida så kan man nästan se om en hemsida är proffsig. Så 

om det skiljer lite i pris går man på den man känner till eller den som ser proffsig ut. Ex-

empelvis om jag går via Momondo och hittar flera olika hemsidor med liknande erbju-

danden så går jag gärna på den som ser proffsigast ut.” - Stina  
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I tillägg nämnde flera av deltagarna Uber och Airbnb som exempel på företag som har upparbetat 

ett förtroende hos konsumenter. Vilket kan kopplas till Wang och Emurians (2005) teori om tillit. 

Anonymiteten och osäkerheten är ofta förknippad med sårbarhet som i sin tur kan beskriva varför 

majoriteten av deltagarna litar på att ta en taxi via Uber eller hyra en privat lägenhet via Airbnb 

snarare än att hyra en lägenhet direkt av en privatperson, för att reducera osäkerheten och sårbar-

heten. 

  

“Uber och Airbnb är ju verkligen exempel på företag som bygger hela sin verksamhet på 

rekommendationer i grund och botten. Jag liter mer på en svart-taxi via Uber än en svart-

taxi som exempelvis en vän skulle rekommendera för att Uber känns som ett tryggt före-

tag.” – Joachim 

 

“Uber känns också säkert för att de har så mycket att förlora för att recensioner är så 

stor del av verksamheten. Så om recensionerna var dåliga hade de inte kunnat köra taxi.” 

- Stina  

 

Några av de andra aspekterna som Wang och Emurian (2005) tar upp är subjektivitet och hand-

lingar. De menar att handlingar är ett resultat av tillit. Detta diskuterade deltagarna i fokusgrup-

pen när de berörde ämnet varför de handlar online och vad det är som gör att de genomför ett 

köp. Samtliga var eniga att lågengagemang-produkter är lättare att handla online medan andra 

kanske är bättre att köpa i butik för att man inte alltid kan vara hundraprocent säker på att varan 

de köper online är identisk när den levereras med posten. 

 

“Resor, tågbiljetter, flygbiljetter och event är det jag köper mest av. Resor är ju oftare 

billigare på nätet för att där finns tillgång till allt, jag vet inte var man annars skall köpa 

en resa annars.” - Stina  

 

“Speciellt resor framförallt på internet, tågbiljetter till exempel. Har aldrig köp det på 

något annat sätt.” - Paulina  
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“Det är jobbigare att köpa produkter online än resor för då vill man testa produkten, typ 

att man går in på H&M och testar ett plagg. Teknikprylar känns som att det ofta köpes 

online för att det spelar inte lika stor roll på samma sätt som kläder. Sen är det jobbigt 

när grejorna skall lämnas tillbaka om man inte är nöjd med en produkt för att den inte 

passar.” - Anastasia  

 

I tillägg menar flera att det är lättare att handla online eftersom om de har en positiv erfarenhet av 

hemsidan eller webbutiken. Detta kan betyda att de litar mer på sidan eftersom de har en tidigare 

relation och därmed är mer benägna till att handla där igen. Vilket förklaras i följande citat: 

 

“Om jag exempelvis skal köpa kläder online handlar jag alltid på ASOS, Nelly eller H&M 

för att jag vet att det är bra professionella nätbutiker som jag vet fungerar.” - Anna 

 

Diskussionen i vår fokusgrupp kan därmed tyda på att tillit är bidragande till ett köp, men samti-

digt är det fler faktorer som spelar in som exempelvis pris, kunskap, intresse och köpfrekvens 

varför det är svårt att se en direkt korrelation mellan tillit och handling. Det vi kan konstatera är 

att tillit spelar in som en av flera avgörande faktorer vid köp online.  

4.4 Gemensamt värdeskapande 

När gemensamt värdeskapande diskuterades i vår fokusgrupp var det framförallt genom att reso-

nera kring varför en virtuell recension kan bidra till att en produkt får ett högre värde. Värde dis-

kuterades också mycket utifrån subjektiva termer och hur värde kan upplevas olika beroende på 

vem man är som person och vad man skall konsumera. Våra deltagare var även inne på vad det är 

som gör att en konsument blir aktivt integrerad i den värdeskapande processen i form av varför 

man som konsument väljer att skriva en recension. Därför kommer värdeskapande analyseras 

utifrån varför WOM bidrar till att en produkt får ett högre värde och vad som får konsumenten att 

själv vilja bidra till värdeskapande. 

 

4.4.1 Elektronisk Word-Of-Mouth som potentiell värdehöjare 

Här kommer vi analysera hur deltagarna i fokusgruppen resonerade kring eWOM som en potenti-

ell värdehöjare till en produkt.  
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Tydligt under fokusgruppens gång var att det rådde olika meningar kring när och hur eWOM 

bidrar till att produkten (mest diskuterades “hotell” som produkt) får ett högre värde. Värdet dis-

kuterades bland annat utifrån priset på produkten där ett högt ursprungspris gör att positiva re-

censioner och eWOM får mindre påverkan på det uppskattade värdet av produkten. Citatet nedan 

belyser just detta:  

 

“Det beror lite på vad det är för produkt känner jag, exempelvis boende på resor, om det 

är något hotell som har jag vet har väldigt hög kvalité och ett högre pris så höjer kanske 

inte en rekommendation från någon man känner värdet något speciellt men om det är nå-

got som är halvdassigt (låg kvalité) så kan nog en rekommendation höja värdet.” – Jenny 

 

Som Prahalad och Ramaswamy (2004) beskriver är värde av en subjektiv karaktär och vad som   

anses vara hög kvalité och ett högt pris är likaså något som varierar mellan individer. Vad citatet 

belyser är att eWOM som värdehöjare är korrelerat till vilket ursprungspris produkten har och hur 

kvalitén på produkten uppfattas.  Jennys resonemang går att finna även i de andra deltagarnas 

citat:  

 

“Om det är så att jag skulle gå ut och äta en kväll skulle jag gå på en väns rekommendat-

ion därför att det inte är lika stor risk eller lika mycket pengar med att gå på restaurang 

om man jämför med hotell, jag hade jämfört mer alternativ om det vore ett hotell för det 

känns som att det är mer värde i att hitta ett bra boende om man ska spendera flera dagar 

där. Dels vem det är som är avsändare men också vad man ska köpa avgör om hur myck-

et jag går på recensioner eller rekommendationer.” – Stina 

 

I de fall då priset på en produkt redan är högt och kvalitén likaså får inte WOM samma värdehö-

jande effekt som i det fall då priset och kvalitén är lägre. Deltagarna resonerade kring att det be-

rodde på vem det var som stod bakom hotellet eller boendet i fråga. Ett hotell som sedan lång tid 

tillbaka har skapat ett rykte om att leverera hög kvalité väntas också leverera efter förväntningar. 

För ett sådant hotell finns också mer information att hämta som då kan anses vara tillräckligt för 

att ta ett beslut. Deltagarna diskuterade däremot att recensioner får en större påverkan i de fall då 
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värdet har skapats genom integration mellan konsumenten och företaget. Citat från Paulina bely-

ser just detta:  

 

“Om det är typ Airbnb eller något företag som baseras på en delningsekonomi så spelar 

recensioner en stor roll för då är det privatpersoner som hyr ut jämfört med ett hotell som 

ändå har någon slags plikt att leverera en bra produkt.” - Paulina  

 

Airbnb är ett tydligt exempel på hur företag och konsumenter skapar gemensamt värde och som 

Prahalad och Ramaswamy (2004) argumenterar är kommunikation och dialog konsumenterna 

emellan en viktigt del i samskapandet av värdet. Det Paulina berör är att dialogen konsumenterna 

emellan får ett högre värde om konsumenterna också har varit medskapare av produkten. I fokus-

gruppen diskuterades detta utifrån att man litar mer på ett etablerat hotell än på en privatperson 

som hyr ut sin lägenhet. Deltagarna menade att ett etablerat hotell kan luta sig mot ett varumärke 

och upparbetat rykte medan delningsekonomier är beroende av att de som levererar produkten får 

goda recensioner. Då priset dessutom är en avgörande faktor för hur recensioner uppfattas blir det 

viktigare med transparens vad gäller företagets kommunikation av pris och kostnader (Prahalad 

och Ramaswamy, 2004).  

 

Recensioners roll i delningsekonomier har blivit stor mycket på grund av det som Paulina beskri-

ver i det tidigare citatet. Där skapas värdet i stor utsträckning gemensamt mellan företaget och 

konsumenten delvis genom att konsumenten levererar produkten i form av att hyra ut sin lägenhet 

eller ett rum i sin lägenhet och även genom att recensera andra boenden. Detta för oss in på det 

reciprocitetsförhållande som gäller i delningsekonomier och nedan följer en analys av varför en 

konsument väljer att bli medskapare av värde.  

 

4.4.2 Konsumenterna som medskapare av värde 

Vidare diskuterades i fokusgruppen vad som krävs för att man själv skall recensera ett hotell eller 

en produkt. Märkbart var att deltagarna väldigt sällan eller aldrig själva skrivit en recension på en 

produkt efter ett köp. Det är intressant då samtliga deltagare ändå själva anser att recensioner är 

något som de aktivt tar del av. Fokusgruppen resonerade enligt följande kring varför man som 

konsument väljer att skriva en recension: 
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“Det känns som att de som recenserar någonting är antingen extremt missnöjda eller ex-

tremt nöjda med produkten, man ser sällan dem som är semi-nöjda för då är inte folk till-

räckligt engagerade för att gå in och skriva” – Joachim 

 

Joachim argumenterar för att det krävs mycket för att man som konsument aktivt går in och skri-

ver en recension på ett boende. Att hotellet eller produkten har levererat över förväntan är en för-

utsättning för att man skall vilja skriva en recension för ett boende, vilket även citatet nedan bely-

ser: 

 

“Det är om jag skulle varit väldigt missnöjd eller jättenöjd och att hotellet verkligen var 

över mina förväntningar och att man fick väldigt bra service till ett bra pris. Så om det 

skulle varit precis som jag förväntade mig att det skulle vara så skulle jag nog inte skriva 

en recension.”- Paulina  

 

Med grund i Prahalad och Ramaswamys (2004) forskning kan vi genom analys av empirin förstå 

att recensioner är något som kräver högt engagemang från konsumenten sida. Utifrån de fyra 

byggstenarna för gemensamt värdeskapande kan vi analysera varför en konsument väljer att 

skriva en recension. En faktor som påverkar om en konsument väljer att skriva en recension är 

tillgång. Ifall det anses omständligt för konsumenten att lämna en recension är sannolikheten 

lägre för att konsumenten skriver en recension. För ett gemensamt värdeskapande är det viktigt 

att konsumenten enkelt integreras i värdeprocessen och affärssystemen (Prahalad och 

Ramaswamy, 2004). 

 

“Hade det legat ett papper i receptionen och jag satt och vänta på en taxi typ, då hade 

jag säkert fått för mig att fylla i en sådan själv. Men om jag exempelvis får dessa på mail i 

efterhand orkar jag inte lägga tid på det.” – Anna 

 

Citatet beskriver väl att tillgängligheten spelar stor roll för konsumentens vilja att delta i det ge-

mensamma värdeskapandet. I detta fall beskrivs situationen i utifrån en fysisk recension men 

tillgång diskuterades även utifrån ett online perspektiv:  
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“Om jag exempelvis tar en Uber är det väldigt lätt att bara fylla i antal stjärnor när man 

sitter i bilen och då är det klart att man gör det. Men om det tar några minuter eller är 

jobbigt av någon anledning och man inte är extremt nöjd så ger jag nog inte en recens-

ion” -  Stina 

 

Som Stina beskriver är det framförallt när recensionssystemen är integrerade i själva produkten 

som konsumenten också väljer att skriva en recension. Något vi tidigare har berört är recensions-

systemens vikt i företag med en affärsmodell som tar sin grund i delningsekonomi, vilket citatet 

ovan bekräftar. I delningsekonomin existerar också ett reciprokt förhållande mellan aktörerna 

varför recensioner blir vanligare. Då man exempelvis via Airbnb hyr ut en lägenhet får såväl gäs-

ten och uthyraren ge recensioner vilket skapar mer dialoger konsumenterna emellan och även 

gemensamt värdeskapande i större utsträckning. Utifrån reciprocitetsprincipen skulle det kunna 

förklaras med att när man har en god erfarenhet av en tjänst eller produkt som levererats av en 

motpart vill man gengälda den tjänsten på något sätt. Recensioner är en möjlighet att gengälda en 

sådan tjänst till antingen ett företag eller en privatperson via exempelvis Airbnb. Reciprocitets-

principen diskuterades utifrån att det blev lättare att skriva en recension i de fall då konsumenten 

fått en personlig relation till leverantören av tjänsten.  

 

“Det handlar kanske om vilken typ av relation man skulle få till hotellet. Om den perso-

nen som drev hotellet var supertrevlig så vill man kanske skriva en recension. Via Airbnb 

får man ju ännu mer personlig relation än vad man skulle få på ett hotell och därför 

kanske det också känns lättare att skriva en recension i det fallet. Sen om jag skriver en 

recension på ett boende via Airbnb så känns det som att jag också får en recension till-

baka. ” - Stina  

 

Citatet har en tydlig koppling till reciprocitetsprincipen i det att konsumenten är mer benägen att 

skriva en recension om det finns en personlig relation till leverantören av tjänsten. Även att den 

personliga relationen blir starkare via Airbnb då värdet skapas gemensamt genom att ge varandra 

goda recensioner går att utläsa från citatet. Som Cialdini (2010) argumenterar kan omgivningen 

bli missnöjd om principen inte följs. Applicerar vi det på Airbnb kan goda recensioner leda till 

goda recensioner i gengäld mellan hyresvärd och hyresgäst, likaså kan en utebliven recension 
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eller en dålig recension resultera i att det gengäldas med en ännu sämre recension. Vilket citatet 

från Anna belyser:  

 

“Om det är så att någon har skrivit en dålig recension på mig som jag inte tycker är be-

rättigad så kommer jag ju förmodligen ge en ännu sämre recension tillbaka, samma gäl-

ler nog ifall det är positiva recensioner.” - Anna  

 

Flera av deltagarna höll med i resonemanget att man gärna gengäldar en recension, positiv som 

negativ, som en förstärkning av recensionen man själv fick. Därtill lyftes tidigare i analysen iden-

titet i relation till recensioner och viljan att recensera eller rekommendera något som stärker ens 

egen identitet. På lång sikt kan kombinationen av reciprocitetsprincipen och identitetsskapande 

via recensioner leda till att recensioner överdrivs och tappar delar av sin trovärdighet, något som 

även får inverkan på vilken tillit konsumenter känner till recensioners validitet.  

4.5 Analysens Resultat 

Inför slutsatsen summeras de huvudsakliga resonemangen som konsumenterna i fokusgruppen 

hade för vardera kategori i tabellen nedan. Detta för att skapa en tydlig bild och ökat förståelse 

inför kommande slutsats.   

Kategori Primär slutsats 

Recensioners del i köpbeslutet 

  

Avsändare spelar stor roll i utvärdering av alternativ 

och en personlig relation gör informationen mer pålitlig. 

Risken är kopplad till vilket pris produkten eller tjänsten 

har och virtuella recensioner har störst påverkan i utvär-

deringsfasen 
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Tillit och Identitetsskapande 

  

Vid köp av produkter med högt engagemang (först och 

främst resor) litar konsumenterna mer på en vän än en 

anonym recension. Vid lågt engagemang är det viktigare 

med förtroende till varumärket och anonyma recension-

er. Bloggare kan påverka konsumenternas köpbeslut 

liknande en vän. 

Konsumenterna som medskap-

are av värde 

  

Kräver högt engagemang och att de antingen är extremt 

nöjda eller extremt missnöjda. Möjligheten att skriva 

recensioner snabbt och smidigt är viktig för att konsu-

menterna skall skriva en recension. 

Reciprocitetsprincipen gör även att fler skriver recens-

ioner för att återgälda en tjänst. 

 

Elektronisk Word-Of-Mouth 

som potentiell värdehöjare 

  

Vid högt ursprungspris får recensioner en lägre värdehö-

jande effekt och om produkten är skapad gemensamt via 

en delningsekonomi får recensionerna ett högre värde 
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5. Slutsats  

 

Genom att analysera teori och det insamlade empiriska materialet har vår studie mynnat ut i 

slutsatser som presenteras i kommande avsnitt. Slutligen presenteras även förslag till framtida 

forskning, då vi har identifierat hur vissa områden och tillvägagångssätt kan utvecklas. Vidare 

konkretiseras våra slutsatser i en rekommendation för praktiker, vilket visar hur studien kan ap-

pliceras i en värld utanför teorin och forskningsramar.  

 

5.1 Uppsatsens slutsats  

När konsumenterna resonerade kring virtuella recensioner diskuterades risk, tillit, värde och av-

sändare som några områden de kopplade till WOM kanaler och deras köpbeslut. Utifrån dessa 

områden kunde vi skapa djupare förståelse för hur konsumenterna resonerade kring virtuella re-

censioner och konsumenternas anledningar till att ta köpbeslut utifrån information som ges via 

Word-Of-Mouth kanaler.  

 

Analysen tyder på att konsumenterna i större utsträckning använder traditionell WOM än eWOM 

vid köp av hög-engagemangsprodukter eller tjänster. Detta kan till viss del kopplas till den risk 

konsumenterna känner inför ett köp och ytterligare uppger konsumenterna att den tillit de känner 

till avsändaren är avgörande för hur WOM kommunikationen uppfattas. Vid högre risk litar kon-

sumenterna i studien mer på rekommendationer från vänner än anonyma online-recensioner. An-

ledningen till detta anses vara att konsumenterna identifierar sig med en vän de delar preferenser 

med, någon som är svårt för konsumenten att veta när avsändaren är anonym. Konsumenterna 

upplever anonyma online-recensioner som ett virtuellt budskap utan någon personlig koppling till 

sig själva och det är därför svårt för mottagaren att värdera informationen. 

 

När det kommer till vilka anledningar konsumenter har till att ta olika köpbeslut, ser vi genom 

analys av empirin att information från Word-Of-Mouth kanaler har en viktig del del i utvärde-

ringsfasen. Konsumenterna använder recensioner som en effektiv metod för informationssökning. 

Recensioners trovärdighet beror delvis på hur många det är som har recenserat en produkt eller 

tjänst. I tillägg finns det tydliga indikationer på att negativa recensioner och omdömen starkt 
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överväger positiva, oavsett traditionell- eller elektronisk WOM. Konsumenterna var eniga i att en 

negativ recension överväger positiva recensioner, oavsett traditionell- eller elektronisk WOM 

därför att en negativ recension anses ha en avskräckande effekt. 

 

I analysen av fokusgruppens resonemang kring eWOM som en potentiell värdehöjare kan vi ur-

skilja två tendenser. I analysen lyftes att eWOM för en produkt eller tjänst med ett högt ur-

sprungspris får en mindre värdehöjande effekt. Detta berodde i stor utsträckning på att deltagarna 

antog att ett företag som levererar en produkt eller tjänst med högt ursprungspris också har andra 

krav på att motsvara förväntningarna.  

 

Detta för oss in på den andra slutsatsen kring eWOM som potentiell värdehöjare, nämligen att 

virtuella recensioner har en större värdehöjande effekt då produkten är gemensamt skapad och det 

är privatpersoner som hyr av varandra snarare än anlitar ett specifikt hotell. Resonemanget tar 

delvis ursprung i vilket företag som levererar produkten eller tjänsten och om detta är ett företag 

som baserar sin verksamhet ifrån någon form av delningsekonomi. Som Prahalad och 

Ramaswamy (2004) argumenterar är kommunikation konsumenterna emellan viktig för gemen-

samt värdeskapande och vår analys lyfter även fram kommunikationen i form av recensioner i en 

delningsekonomi som värdehöjande för konsumenter. Detta kan ses som ett teoretiskt bidrag till 

Prahalad och Ramaswamys (2004) tidigare studier och relevant utifrån ett företagsperspektiv.  

 

Vid analys av konsumenten som medskapare till värde kunde vi utläsa att tillgången till recens-

ionssystemen är avgörande för att en konsument skall skriva en recension. Möjligheten att skriva 

en recension snabbt och smidigt ökar även om recensionssystemen är integrerade i produkten 

som exempelvis i Airbnbs och Ubers produkter.  Därtill gör reciprocitetsprincipen, som Cialdini 

(2010) beskriver som människors vilja att gengälda en tjänst, att konsumenter känner en större 

benägenhet att skriva en recension i gengäld för antingen en recension eller en personlig relation 

till leverantören av tjänsten/produkten. På grund av konsumenters tendenser att förstärka recens-

ioner kan vi genom analys av empirin med reciprocitetsprincipen och identitetsskapande i åtanke 

dra slutsatsen att recensioner på lång sikt kan förlora trovärdighet.  Detta på grund av att recens-

ioner kan överdrivas då konsumenterna menar att de gärna återgäldar en recension med en för-

stärkt recension i gengäld. Detta är framförallt något som konsumenterna tror kan bli ett problem 

i delningsekonomier som Airbnb där recensioner ges mellan den som hyr och den som hyr ut.  
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5.2 Förslag på framtida forskning  

Till en början var vi själva nyfikna på att genom en kvantitativ metod mäta vilken typ av eWOM 

kanal som hade störst inflytande på konsumentens köpbeslutsprocess. Då vi på grund av tidsbe-

gränsningar inte hade möjlighet att utföra en tillfredställande kvantitativ studie utifrån den fråge-

ställningen valde vi att ta reda på hur konsumenter resonerar kring virtuella recensioner och dess 

olika påverkan. Med grund i resultatet från vår studie skulle vi föreslå en kvantitativ studie som 

syftar till att jämföra en hög-engagemangstjänst eller produkt som i fall 1) har fått en personlig 

recension  och i fall 2) har fått flera anonyma recensioner för att utreda vilken typ av eWOM ka-

nal som har störst inflytande. Genom kvantitativ metod kan man påvisa med viss statistisk säker-

het vilken typ av eWOM kanal som har störst inflytande på konsumenternas köpbeslut. Vidare 

ger denna studie en tydlig bakgrund till relevant teori och slutsatser som en kvantitativ studie kan 

bygga vidare på. 

 

Därtill föreslås en inriktning på personliga varumärken i relation till recensioner. Vår uppsats har 

berört att identitet och har den påverkar konsumenters uppfattning av en recension. Det vore in-

tressant att undersöka ytterligare hur ett personligt varumärke påverkar konsumenternas uppfatt-

ning av recensionen. Då personliga varumärken har blivit stort genom framväxten av bloggar och 

sociala medier skulle det vara högt relevant att undersöka vad det är som gör att konsumenten 

litar på en recension från en bloggare med ett etablerat personligt varumärke framför en annan 

bloggare. Även för en sådan studie kan våra slutsatser användas vid utformning av syfte och me-

tod, då undersökningen kan göras utifrån avsändarens påverkan på recensionerna.      

5.3 Rekommendationer utanför teorin 

Studien pekar mot ett resultat där risk och tillit är några av de många avgörande faktorer vid kon-

sumtion online. Genom våra intervjuer var det tydligt att att man som konsument upplever ett 

obehag av att inte veta om recensionen är skapad av en ärlig konsument eller om det är något som 

ett företag skapat för att skylta med på deras hemsida. Många gånger går det att se recensioner 

som är skapade genom anonyma användare. Vi skulle råda praktiker inom området att skapa ett 

system som kopplar inloggning till något personligt hos recensenten. Detta skulle konfirmera för 

andra konsumenter att det de facto är en verklig person som säger detta. En möjlig lösning är att 

lägga fokus på en tredje part så som sociala nätverk där man både får ett ansikte och ett namn till 

personen.  
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Vidare märkte vi att eWOM skiljer sig från traditionell WOM på flera olika nivåer, bland annat 

har man som konsument inte samma möjligheter att ställa följdfrågor. När man träffas ansikte-

till-ansikte har man oftast chansen att ställa frågor personen som gav tipset. Något som troligen 

bidragit till en minskad risk-uppfattning och ökad tillitsfaktor hade varit om man som konsument 

hade möjligheten att kunna ställa frågor till både försäljaren men även personen som gjorde re-

censionen.  

 

Genom gruppintervjuerna såg vi en tendens att WOM ofta hade ökad effekt i utvärderingsfasen. I 

denna fas har man i stort sätt redan bestämt sig för vilken typ av produkt eller tjänst man är ute 

efter, lika så till vilket pris man vill handla för. Detta är ytterligare något som praktiker bör un-

dersöka. Hur kan man som företag arbeta för att eWOM ska nå fram till konsumenter i tidigare 

stadium?  

 

Slutligen bör man som praktiker se över kvalitén på recensenten. Vår gemensamma uppfattning 

är att majoriteten av recensenten antingen var extremt besvikna eller väldigt nöjda. Det finns 

alltså endast ett fåtal som ger ett medelmåttigt betyg. Vår slutliga rekommendation är med andra 

ord att skapa incitament att för att locka fler konsumenter att skriva en recension. Genom fokus-

grupperna förstod vi att det finns en upplevd risk att företag aktivt filtrerar bort de negativa om-

dömena och recensioner för att framstå som felfria. Vår gemensamma uppfattning är att som fö-

retag skall man inte dölja de sämre omdömena, utan öppet arbeta med konsumenten för att visa 

att kunden faktiskt är viktig.      
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Appendix 1 - Manus till strukturerad intervju  

Moderator: Nils Nordström  

Observatör: Marit Joten  

Inspelning och transikberare: Filip Dahlin  

 

Översikt över deltagare:  

Fokusgrupp 1:  

Namn     Ålder    Civilstatus 

Anna      25  Läkare 

Joachim     26  Student 

Johan     24  Student 

Johan D    24  Student 

 

Fokusgrupp 2: 

Anastasia    23  Student 

Jenny      22  Student/konsult 

Stina      23  Student 

Paulina     23  Student 

 

Manus för fokusgrupperna 

Information till intervjudeltagarna:  

Hej och tack för att kunna komma till vår fokusgrupp, vi är mycket tacksamma för att ni har tagit 

er tid att hjälpa oss. Vi kommer att ställa ett par frågor för att starta diskussionen, men tanken är 

att ni ska diskutera utan alltför mycket avbrott från oss. Det finns inget rätt eller fel svar, så för-

sök att bara säga vad ni tycker. Vi hoppas att det är ok för er att vi spelar in i detta. I uppsatsen 

kommer ni refereras till era förnamn, på så sätt är ni anonyma till omvärlden. 
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Frågor från moderator:  

1. Hur ofta handlar ni på internet? (Kontrollfråga)  

2. Hur ser ni på online-shopping? 

3. Varför väljer ni en hemsida framför en annan? 

4. Hur resonerar ni kring recensioner online? 

5. Litar ni på recensioner?  

6. Hur skiljer ni på eWOM och traditionell WOM? 

7. Upplever ni någon form av risk vid köp online?  

8. Har ni någon gång haft dålig erfarenhet av att handla online?  

 

 

  

 

     

    

   

 

 

 

          


