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SAMMANFATTNING 
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Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Sofia Petersson och Samandar Svantesson 

  

Handledare: Jonas Kågström 

  

Datum: 2017 - maj 

  

Syfte: Elektronisk Word of Mouth (eWOM) är i dagens internetbaserade samhälle en viktig 

marknadsföringskanal för de flesta företag. Som konsument måste dock ett förtroende skapas 

för de recensenter som delat med sig av sina åsikter. Profilegenskaperna hos recensenten är av 

stor vikt för att skapa ett sådant förtroende. Denna studie syftar till att undersöka om det finns 

könsskillnader i hur profilegenskaper uppfattas, genom att tillämpa bandwagon effekten och 

upplevd social närvaro.  

  

Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsdesign och har utfört en 

enkätundersökning, vars resultat sedan analyserats med hjälp av IBM SPSS. 

  

Resultat & slutsats: Studien kan falsifiera de två ställda hypoteserna, och konstaterar att inga 

signifikanta skillnader har hittats över könen gällande skapande av förtroende genom 

profilegenskaper. Studien kan dock stärka den befintliga modellen för den förtroendeskapande 

processen genom Bandwagon effekten och upplevd social närvaro.  

  

Förslag till fortsatt forskning: I framtiden ser vi gärna att en studie utförs med olika kön på 

profilbilden och där en eWOM-plattform manipuleras för att kunna studera konsumenter i en 

verklighetstrogen och realistisk miljö.   

  

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till den befintliga forskningen genom att styrka den 

befintliga modellen över hur förtroendeskapande processen ser ut genom bandwagon effekten 



 

 

 

och upplevd social närvaro. Uppsatsen bidrar även genom att falsifierar föreställningen om att 

könet på profilbilden har en avgörande roll för det upplevda förtroendet. 

  

Nyckelord: eWOM, bandwagon, förtroende, pålitlighet, trovärdighet, valens, kön 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

  

Title: Creating credibility within eWOM – A study of the effects of profile characteristics from 

a gender perspective 

  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Sofia Petersson och Samandar Svantesson 

  

Supervisor: Jonas Kågström 

  

Date: 2017 – May 

  

Aim: In the Internet, based society of today; electronic Word of Mouth (eWOM) is a vital 

marketing tool for most companies. As a consumer, trust must be established for the reviewers 

who have expressed their opinions. The profile characteristics of the reviewer are important in 

order to be credible. This study aims to examine if there are any differences on perceived 

credibility through a gender perspective, by applying the bandwagon effect and perceived 

social presence. 

  

Method: The study is done with a quantitative research design, and a survey has been used to 

collect data. The results have furthermore been analyzed by the use of IBM SPSS.  

 

Result & Conclusions: The Study manages to falsify the two hypotheses, and notes that no 

significant differences over the genders have been found, regarding creating trust based on 

profile characteristics. The study can however support the current model of the credibility 

process through the bandwagon effect and perceived social presence.  

  

Suggestions for future research: In the future, we would like to see a study being made on the 

effects of gender in profile characteristics, by the use of a manipulated eWOM platform for a 

more realistic consumer behavior. 

  

Contribution of the thesis: This study contributes to the existing research by supporting the 

model of perceived credibility trough the bandwagon effect and perceived social presence. It 



 

 

 

also contributes to existing research by falsifying the hypotheses about gender differences 

having a significant impact on the perceived credibility.  

Key words: eWOM, bandwagon, trust, trustworthiness, credibility, valence, gender. 
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1. Inledning 
  

1.1 Bakgrund 

Det är i dagens samhälle allt mer som sker i den digitala världen. En stor del av handeln äger rum 

på internet och det är enkelt att söka efter information och erfarenheter gällande både produkter och 

andra upplevelser. Enligt statistik, fanns det redan 2014 ungefär sju miljarder enheter med 

internetuppkoppling utspridda på cirka tre miljarder konsumenter (International Telecommunication 

Union, 2014). Babić Rosario, Sotgiu, De Valck och Bijmolt (2016, s. 297) förklarar att när 

konsumenter förser andra konsumenter med information om varor, tjänster, varumärken och företag 

benämns det som word of mouth (WOM) och när sådan kommunikation istället sker via internet, 

har electronic word of mouth (eWOM) skapats. 

  

Att eWOM är ett aktuellt och engagerande ämne är i dagsläget svårt att bortse ifrån. I en artikel 

publicerad på Dagens Nyheters hemsida uttrycker en upprörd Beckman (2017, 30 mars): “Nej, jag 

orkar inte ge feedback till ett enda företag till!” Uttrycket visar sig grundas på ett antal 

förfrågningar Beckman mottagit som handlar om att recensera och betygsätta de senaste 

produkterna och tjänsterna hon använt sig av, något hon inte alls ställer sig intresserad till. 

Tendenser visar däremot att konsumenter tar del av eWOM i allt högre grad inför ett planerat inköp, 

vilket skapar en större medvetenhet och allt större krav på recensionens pålitlighet. 

  

1.2 Problemformulering 

Faktum är att även om WOM är ett relativt nytt begrepp, handlar det i grund och botten om tillit och 

förtroende (Fan, Miao, Fang & Lin, 2013, s. 63). Doney och Cannon (1997, s. 37) definierar 

förtroende som att det kan bli överfört från en förstahandskälla, till en ny person eller grupp som 

själva inte har någon erfarenhet av förstahandskällan, exempelvis en säljare. Detta kallas 

“transference process” (Doney & Cannon, 1997, s. 37) och är onekligen direkt jämförbart med 

WOM. Walczuch och Lundgren (2004, s. 166) menar att WOM är en av fem förtroendebyggande 

faktorer. 

  

Doh och Hwang (2009, s. 193) hävdar att eWOM har en stor betydelse för potentiella kunder inför 

ett produktköp. Det har, i samband med samhällets övriga digitalisering, växt fram ett stort antal 

olika plattformar anpassade för att lämna och ta del av åsikter och recensioner. Detta har även 

bidragit till ett stort forskningsintresse. Under perioden för internets utveckling till dagens 

internetbaserade samhälle har många artiklar skrivits inom ämnet eWOM och en sökning på Google 

Scholar med sökordet “eWOM” ger lite över 9000 träffar (enligt sökning på Google Scholar 11/4–
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2017). Beldad, de Jong och Steehouder (2010, s. 857) menar att både företag och akademiker har 

visat ett ökat intresse för förtroende inom en digital kontext, vilket inte är märkligt då 

konsumenternas förtroende till e-handel har blivit en vital del i den digitala tidsåldern. 

  

Bland dessa studier utmärks Babić Rosario et al. (2016, s. 297) vilka har genomfört en metastudie 

som täcker 40 olika plattformar, genom att försöka kartlägga och sammanfatta den i dagsläget 

befintliga forskningen. See-To och Ho (2014, s. 182) väljer att dela upp den sociala 

medieplattformen i fem stycken kategorier, vilka är: bloggar, sociala nätverkssidor (e.g., Facebook), 

innehålls intressegrupper (e.g.,Youtube), e-forum och innehålls-aggregatorer. De sociala medierna 

är populärast bland dessa och framför allt är det Facebook som i särklass är den populäraste 

plattformen med mer än 1,86 miljarder månatliga användare (Facebook, 2017, 8 maj). 

  

Vanligtvis sker eWOM genom ett betyg där en femgradig skala vanligtvis används (Maslowska, 

Malthouse & Bernritter, 2016, s. 2). Det brukar även finnas möjlighet att skriva en kommentar för 

den som önskar. “Valens” är ett begrepp som i detta fall innebär antal procent av betygen som är 

femstjärniga betyg (Babić Rosario et al., 2016, s. 299; Maslowska et al., 2016, s. 2). Andra begrepp 

som Babić Rosario et al. (2016, s. 299) använder i sammanhanget är “volym” vilket syftar till antal 

femstjärniga betyg, “variation” som syftar på i vilken utsträckning spridningen på betygen finns och 

“sammansatt volym-valens” vilket i praktiken innebär det rena antalet femstjärniga betyg. 

  

Nästa steg i denna process är att utvärdera huruvida dessa meddelanden är trovärdiga och riktiga, 

något som kan studeras på flertalet olika sätt. På dessa plattformar med åsikter har medlemmarna 

oftast en egen profil med mycket varierande information. För att lyckas öka utvecklingen av 

förtroende gentemot en okänd person menar Xu (2014, s. 142) att profilens egenskaper bidrar till ett 

oerhört tydligt inflytande. Även Babić Rosario et al. (2016, s. 297) är inne på samma spår vad gäller 

vikten av en profil och menar att eWOM har visat sig vara särskilt effektfull när det finns en 

profilsida som innehåller någon form av beskrivning och en profilbild. Detta skapar en möjlighet 

för mottagaren att identifiera likheter med eWOM-givaren. 

  

Enligt See-To och Ho (2014, s. 183) påverkar eWOM köpvilligheten hos konsumenter på flera olika 

plan, bland annat med hjälp av att skapa trovärdighet och hög pålitlighet. En aspekt på hur trovärdig 

ett omdöme eller en recension kan vara, är att granska volymen på hur många som bekräftat 

medlemmen eller dennes kommentar. Vid en hög volym av bekräftande indikationer, exempelvis 

“likes”, “tumme upp”, “glad gubbe”, sägs tillförlitligheten öka enligt Xu (2014, s. 141). 

Fortsättningsvis studerade Xu (2014, s. 141) profilens påverkan för hur förtroendeingivande eWOM 



 

 
”Skapandet av förtroende inom eWOM” - S. Petersson & S. Svantesson  

 

 3 

är. Xu (2014, s. 142) kom fram till att profilen antingen uppfattas genom “bandwagon-effekten”, 

vilket innebär att förtroende skapas genom att andra har visat förtroende för profilen. Det kan även 

uppfattas genom “upplevd social närvaro”, vilket betyder att förtroende skapas genom de känslor 

profilbilden ger upphov till. 

  

Det finns skillnader i hur trovärdiga meddelanden upplevs som, beroende på om de är av positiv 

eller negativ art. Doh och Hwang (2009, s. 196) menar att en uppsättning av endast perfekta 

omdömen inte är att föredra och att konsumenter upplever att några enstaka negativa omdömen kan 

bidra till en högre trovärdighet gentemot produkten. Pan och Chiou (2011, s. 73) finner även de att 

negativa omdömen upplevs mer trovärdiga när det handlar om produkter baserade på erfarenheter, 

exempelvis inom hotell och restaurangbranschen, eftersom dessa omdömen faktiskt beskriver den 

upplevda produktkvaliteten. När en konsument tar del av omdömen av negativ karaktär, påverkas 

trovärdigheten hos en användares profil i hög grad genom de egenskaper som går att kontrollera 

menar Xu (2014, s. 143). 

  

Xie, Miao, Kuo och Lee (2011, s. 178) beskriver en granskning av de som lämnat eWOM med 

fokusering på personlig identitetsinformation (PII). Resultatet visar enligt Xie et. al (2011, s. 181) 

bland annat, en större upplevd trovärdighet gentemot eWOM då PII förekommer. Vad gäller 

konsumenter med goda förkunskaper till produkten bidrar negativa omdömen till en större 

känslighet jämfört med konsumenter som inte besitter samma förkunskaper, menar Doh och Hwang 

(2009, s. 197). 

  

Vad gäller vidare forskning föreslår Xie et. al (2011, s. 182) studerandet av ytterligare tillgänglig 

profilinformation, exempelvis med en profilbild. O’Reilly och Marx (2011, s. 349) rekommenderar 

framtida forskning att fokusera på hur en kön- och generationsskillnad skulle påverkas av den 

attityd och tilltro som finns gentemot eWOM. Xu (2014, s. 143) använder, trots sitt stora fokus på 

profilernas betydelse, enbart två profiler. Av dessa två profiler är den ena utan bild och information 

och den andra bilden föreställer en neutral man. Här menar Xu (2014, s. 143) att det finns utrymme 

för vidare forskning, exempelvis genom att jämföra huruvida mottagaren av eWOM påverkas av 

olika kön på profilerna. Genom att mäta två förtroendeskapande kanaler på ett liknande sätt som Xu 

(2014) har gjort, där den ena är förtroende genom upplevd social närvaro och den andra är 

förtroende genom bandwagon-effekten finns det en möjlighet att på ett bra sätt studera detta 

relevanta forskningsgap. 
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1.3 Syfte 

Med denna studie vill vi undersöka hur en eWOM-mottagares förtroende påverkas ur ett 

könsperspektiv, genom att tillämpa bandwagon-effekten och upplevd social närvaro. 

 

1.4 Avgränsning 

Det har utförts ett antal avgränsningar genom arbetets gång där den första och kanske viktigaste 

avgränsningen handlade om valet att göra skillnad på WOM och eWOM. Denna skillnad beskrivs 

väl av Babić Rosario et al. (2016, s. 297) och leder därefter natruligt arbetet mot eWOM. En bred 

och intressant uppsättning artiklar har anträffats som behandlar ämnet förtroende samt även vilka 

faktorer som påverkar det upplevda förtroendet. Följaktligen leder detta till inriktningen att mäta 

förtroende, och därmed göra en avgränsning och inte mäta faktorer såsom försäljning, vilket 

exempelvis Chevalier och Mayzlin (2006) har gjort. 

  

Ur ett metodmässigt perspektiv har vi valt att avgränsa vår population till studenter. För att skapa ett 

så rättvist resultat som möjligt skulle populationen bestå av hela den svenska befolkningen, något 

som inte är möjligt för oss att genomföra i detta arbete. Vi har istället valt att inrikta oss på 

studenter som befinner sig på två olika högskolor, Högskolan i Gävle och Södertörns högskola. 

Idéen grundas i att studenter är medvetna internetanvändare och vi tror att de har en bra förståelse 

och ett sunt förhållningssätt gentemot eWOM, vilket vi hoppas kan skapa goda resultat. Enligt 

undersökningen ”Svenskar och internet 2016” (iis.se, s.13) spenderar människor i åldern 16–25 år 

nästan 40 timmar i veckan på internet, där ingår många studenter som då även har studietiden i detta 

timantal. Vi har i metoden även gjort en avgränsning som syftar till att utforma enkäten baserat på 

en omdömes plattform. Vi anser den utformningen vara bäst lämpad för arbetets syfte att studera 

profilens påverkan och samtidigt kunna implementera så många element som möjligt från både 

Maslowska et al. (2016) teorier om volym och valens, samt Xu (2014) teorier om bandwagon-

effekten, profilens betydelse kombinerat med en recension. 

 

1.5 Disposition  

Vi kommer härmed presentera vårt upplägg för detta arbete med en modell som bidrar till att skapa 

en överskådlig bild av hur uppsatsen är disponerad. Uppsatsen är upplagd att följa en klar och tydlig 

struktur där varje kapitel innehåller underrubriker, som syftar till att göra det lättare att läsa, förstå 

och lokalisera sig i studien. I den teoretiska referensramen presenterar vi en sammanställning av all 

den tidigare forskning vi tagit del av och det är i det kapitlet som den teoretiska grunden för 

uppsatsen beskrivs. Metoden innehåller detaljerade förklaringar av de val och tillvägagångssätt vi 
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gjort löpande genom hela arbetet. Resultatkapitlet är endast en presentation av de resultat vi fått 

fram. I diskussionen analyserar och tolkar vi våra resultat i förhållande till den teori som ligger till 

grund för studien. Diskussionen summeras och avslutas med de uppsatsens viktigaste punkter som 

framkommit och vad vi faktiskt kommit fram till. Slutsatsen innefattar uppsatsens teoretiska bidrag, 

praktiska bidrag samt våra förslag till framtida forskning.  

 

Figur 1- Arbetets upplägg (egen) 

  

Introduktion
Teoretisk 

referensram
Metod

Resultat & 
Analys

Diskussion Slutsats
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Vad är eWOM? 

Inom marknadsföringsområdet är Word of Mouth (WOM) resultatet av att en konsument 

tillhandahåller information om produkter, tjänster, varumärken och företag till andra konsumenter, 

enligt Babić Rosario et al. (2016, s. 297). Chu och Kim (2015, s. 48) tolkar Katz & Lazarsfeldt 

(1955) klassiska verk som följande: WOM beskrivs som utbytet av marknadsföringsinformation 

konsumenter emellan och är en vital del i hur konsumenter ändrar sina attityder och beteenden 

gentemot produkter och tjänster. Enligt Babić Rosario et al. (2016, s. 297) kallas samma 

information när den kommuniceras genom internet för elektronisk Word of Mouth (eWOM).  

 

WOM är enligt Trusov, Bucklin och Pauwels (2009, s. 90) särskilt framträdande på internet, 

eftersom det på internet erbjuds otaliga möjligheter för konsumenter att dela med sig av åsikter och 

erfarenheter. Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och Gremler (2004, s. 39) definierar eWOM som alla 

positiva eller negativa uttalanden gjorda av potentiella, nuvarande eller före detta konsumenter om 

en produkt eller ett företag, tillgängliga för en stor mängd människor via internet. I dagens 

internetbaserade samhälle har det blivit allt vanligare att människor söker information på internet 

när de ska genomföra ett köp av en produkt för att ta del av eWOM (Doh & Hwang, 2009, s. 193). 

  

Detta fenomen är onekligen ett resultat av den tekniska utvecklingen med internet i spetsen som kan 

anses vara en av vår tids viktigaste uppfinningar (Beldad et al., 2010, s. 857). Idag har eWOM 

enligt Maslowska et al. (2016, s. 1) växt fram till att generellt sett vara ansett som ett nödvändigt 

och kraftfullt marknadsföringsverktyg som har attraherat en anmärkningsvärd mängd av 

branschverksamma marknadsförare och akademiker. Det är enligt Cheung, Lee och Rabjohn (2008, 

s. 229) viktigt att belysa att eWOM inte är relevant enbart ur en konsumentsynvinkel, utan även från 

ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom den lättillgängliga informationen som erbjuds enkelt 

kan påverka konsumenternas online-baserade köpbeslut. Denna utveckling innebär samtidigt enligt 

Moe och Schweidel (2011, s. 2) även att företagen allt lättare tappar kontrollen över den dialog som 

förs angående deras produkter och tjänster. Det visar sig bland annat i och med att framkalla, samla 

in och visa eWOM har blivit en prioritet hos många företag i sin strävan att stimulera försäljningen, 

enligt Babić Rosario et al. (2016, s. 297). 

  

Värt att nämna är att, trots det stora antalet studier som handlar om eWOM, finns det ingen teori 

som dominerar eWOM forskning. Cheung och Thadani (2010, s. 1584) visar detta i en omfattande 
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litteraturanalys och menar att forskarna använder sig av väldigt olika teoretiska referensramar, där 

lite drygt en tredjedel av studierna inte är grundade i tidigare teori. En stor brist som finns i den 

tillgängliga forskningen inom ämnet eWOM är enligt Lamberton och Stephen (2016, s. 168) att 

sånär på alla forskare enbart lyckats forska hur situationen har sett ut under en viss tidpunkt eller 

under en kort tidsperiod. Något som då leder till att det saknas studier som sträcker sig över längre 

tidsperioder, för att på så sätt undersöka den långsiktiga effekten av eWOM. 

 

2.2 Nyckelbegrepp inom eWOM 

 

Som tidigare nämnt, beskrev Hennig-Thurau et al. (2004, s. 39) att eWOM består av både positiva 

och negativa uttalanden gällande produkter eller tjänster. Sridhar och Srinivasan (2012, s. 70) menar 

att en konsument ofta bidrar med både en kvalitativ och en kvantitativ eWOM, där kvalitativ 

eWOM erbjuder en skriftlig beskrivning av upplevelsen. Jiménez och Mendoza (2013, s. 228) gör 

skillnad på detaljerade omdömen som specifikt beskriver produktens egenskaper och 

användarupplevelse, samt omdömen som saknar specifika element och enbart använder uttryck 

såsom “jättebra” eller “den bästa”. 

  

2.2.1 Valens 

Inom kvantitativ eWOM är konsumenten istället tvungen att summera sin utvärdering genom en 

betygssättning, vilka sedan slås samman i ett genomsnitt. Ett vanligt sätt att mäta kvantitativ eWOM 

är enligt Maslowska et al. (2016, s. 2) genom ett betyg på en femgradig skala där konsumenter 

betygsätter produkten eller tjänsten i fråga, där ett (1) är lägst och fem (5) är högst. Det 

genomsnittliga betyget kallas inom marknadsföring för valens (Maslowska et al., 2016, s. 2; 

Chintagunta, Gopinath & Venkataraman, 2010, s. 946; Babić Rosario et al., 2016, s.301). Liu 

(2006, s. 75) menar att valens ger en fingervisning om vilken typ av eWOM som finns gällande en 

viss produkt, exempelvis om den är mestadels positiv eller negativ. 

  

Maslowska et al. (2016, s. 1) hävdar att det finns en gemensam konsensus inom eWOM att hög 

valens leder till högre försäljning. Chevalier och Mayzlin (2006, s. 30) hävdar att även om hög 

valens i längden påverkar försäljningen positivt, så har låga betyg, exempelvis betyg med en (1) 

stjärna, en större negativ effekt på försäljning än den positiva effekten av höga betyg. Doh och 

Hwang (2009, s. 197) visar dock att allt för hög valens kan uppfattas som misstänksam för 

mottagare av eWOM, och därmed inte nödvändigtvis leder till högre försäljning. Det resultatet 

bekräftas och utvecklas av Maslowska et al. (2016, s. 13) som menar att valens är en ickelinjär 
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företeelse och att allt för hög valens, det vill säga betyg mellan 4,5 - 5,0 verkar för bra för att vara 

sant och faktiskt riskerar att leda till minskad försäljning. 

  

2.2.2 Volym 

Volym beskriver istället antalet personer som gett ett betyg (Zhu & Zhang, 2010, s. 139, Babić 

Rosario et al., 2016, s. 301). Dessa två faktorer fungerar enligt Maslowska et al. (2016, s. 3) perfekt 

som sammanfattning åt konsumenter i deras process av att identifiera vilka produkter som är 

intressant. 

  

Olika karaktärsdrag hos eWOM, såsom volym och valens, samt längden på omdömen påverkar 

dessutom varandra (Maslowska et al., 2016, s. 16). Park, Gu och Lee (2012, s. 253) hävdar att 

volym och valens inte används separat, utan används i verkligheten gemensamt i konsumentens 

köpprocess. Maslowska et al. (2016, s. 13) visar också att volym är ickelinjär, då högre volym inom 

eWOM inte per automatik leder till ökad försäljning. Babić Rosario et al. (2016, s. 297) menar 

dessutom att volym har en ännu större inverkan på försäljning än valens. Utöver det så visar de på 

att det finns en spänning i den aktuella forskningen då åsikterna går isär mellan forskare i huruvida 

volym eller valens har den största inverkan på försäljning (Babić Rosario et al., 2016, s. 299). 

  

2.2.2.1 Volym och valens 

Liu (2006, s. 75) har konstaterat att volym och valens är två av de viktigaste faktorerna som 

studerats inom eWOM. Volym och valens kan visa sig vara avgörande för nischade produkter, och 

en specifik produkt kan stå och falla med en eller enstaka negativa omdömen menar Zhu & Zhang 

(2010, s. 145). Däremot så är det ingen av faktorerna volym, valens eller variation som 

ensamstående är direkt avgörande för om en intresserad konsument genomför ett köp eller inte, utan 

bidrar med en balanserande effekt av valensen, även om valensen är den faktor som påverkar i 

högst grad (Kostyra, Reiner, Natter och Klapper, 2016, s. 4). Detta är ett exempel på forskning som 

strider mot Babić Rosario et al. (2016, s. 299) som hävdar att volym är den faktor som har störst 

inverkan på försäljning. 

  

2.2.3 Variation 

Ett tredje karaktärsdrag hos eWOM är det som kallas variation. Babić Rosario et al. (2016, 

s. 302) beskriver det som intervallet på betygsskalan, där låg variation innebär att de flesta 

omdömen och betyg är överens om kvaliteten på produkten och där hög variation innebär en stor 
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spridning av åsikterna. Babić Rosario et al. (2016, s. 297) kommer fram till att en stor variation på 

betygen inte i något fall är positivt för försäljningen och har en direkt negativ påverkan. Maslowska 

et al. (2016, s. 7) är istället av uppfattningen av att variation kan vara positivt för trovärdigheten, då 

både positiva och negativa aspekter av en produkt diskuteras. 

  

2.2.4 Personlig identitetsinformation (PII) 

Forman, Ghose och Wiesenfeld (2008, s. 308) visar att eWOM påverkar mottagarna genom en 

heuristisk process där mottagarna ofta fokuserar på karaktärsdrag hos avsändaren såsom personlig 

identitetsinformation (PII) istället för det faktiska omdömet. Personlig identitetsinformation (PII) 

kan enligt Xie et. al (2011, s. 181) exempelvis vara namn, hemort, kön samt aktuellt datum och 

geografisk plats när omdömet skrevs. Detta fenomen förekommer enligt Forman et al. (2008, s. 

309) framförallt när volymen av omdömen är väldigt hög, och att det framförallt är när mottagare 

blir överrösta av eWOM som profilegenskaperna har störst inflytande. 

 

2.3 Plattformar 

 

Hennig-Thurau et al. (2004, s. 39) förklarar att eWOM innefattar alla positiva och negativa 

uttalanden gjorda av potentiella, aktuella eller tidigare konsumenter om en produkt eller ett företag 

via Internet. Den upplevda trovärdigheten av eWOM för mottagaren kan dock skilja sig mellan 

olika eWOM-plattformar. Detta har Lee och Youn (2009, s. 473) undersökt och visat genom att 

ställa frågan hur villiga mottagare är att vidarebefordra eWOM till vänner och bekanta och hittat 

stora skillnader genom olika plattformar. Berger och Iyengar (2013, s. 10) anser att WOM är vanligt 

över olika plattformar, bland annat muntligt och skriftligt på internet och har en viktig betydelse för 

konsumentbeteende och att plattformen påtagligt gör skillnad i beteende. Smith, Menon och 

Sivakumar (2005, s. 16) hävdar att webbsidor som tillhandahåller eWOM, exempelvis 

Epinions.com och Planetfeedback.com, har ett markant inflytande på konsumenternas sökning av 

produkter men även på köpbeslut. 

  

Babić Rosario et al. (2016, s. 300) har valt att dela upp eWOM över fyra olika plattformar med 

olika karaktärsdrag. Sociala medier (facebook.com, bloggar och diskussionsforum), 

omdömesplattformar (Epinions.com, IMDB, rottentomatoes.com), e-handel plattformar 

(amazon.com, eBay) och andra plattformar (internet i övrigt). Lee och Youn (2009, s. 478) väljer att 

dela upp plattformarna i två kategorier, marknadsgenererade plattformar och icke 

marknadsgenererade plattformar. Med detta menas att marknadsgenererade plattformar i större 
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utsträckning har kontroll över all eWOM och har möjlighet att göra tillägg alternativt manipulera 

och ta bort icke önskvärd eWOM. Det resulterar i sin tur till att konsumenter kan bli 

misstänksamma mot eWOM enbart baserad på vilken plattform den är publicerad. 

Redan 2001 menade Rowley (2001, s. 211) att konsumenter i framtiden skulle komma att använda 

många olika kanaler och plattformar för att interagera med försäljare och detaljister, och att 

konsumenter inför större köp skulle insamla information från elektroniska källor för att välja 

produkt. 

  

Babić Rosario et al. (2016, s. 314) finner i sin metastudie att det ur ett företagsekonomiskt 

perspektiv är av yttersta vikt att identifiera vilka karaktärsdrag de enskilda produkterna har, såsom 

påtaglighet, hedoniskt värde, status i produktlivscykeln och nivå av finansiell risk. Dessa 

karaktärsdrag bevisas av Babić Rosario et al. (2016, s. 314) ha en avgörande roll i vilken plattform 

som kommer leda till mest eWOM och i sin tur till ökad försäljning. Exempelvis är eWOM på e-

handel plattformar och marknadsgenererade plattformar särskilt effektiv på nylanserade produkter, 

och även spegelvänt är det för nya produkter eWOM på e-handel plattformar som påverkar 

försäljningen i störst utsträckning (Babić Rosario et al. 2016, s. 314). Även Lee och Youn (2009, s. 

491) visar på att plattformen där eWOM återfinns till viss del influerar hur mottagare reagerar på 

eWOM. 

  

See-To och Ho (2014, s. 184) beskriver hur sociala medier såsom Facebook, Instagram och 

Google+, har ändrat landskapet för företag i hur de ska utveckla sina varumärken på internet. 

Därmed är det vanligt att företag skapar sina egna sidor på sociala medier där de sen kan sprida sin 

marknadsföring till konsumenter. Samtidigt kan även konsumenterna skapa icke formella grupper 

på sociala medier där deras användarupplevelser diskuteras och hur företagens service och tjänster 

fungerar (See-To & Ho, 2013, s. 184). 

  

Babić Rosario et al. (2016, s. 314) har kommit fram till att, för att effektivisera eWOM på 

marknadsgenererade plattformar så bör ansträngningar göras för att uppmana användarna till att 

delge så mycket information om sig själva som möjligt, så att eWOM mottagare kan känna 

gemenskap med sändaren. Genom att sändaren då delar med sig av PII, ökar sannolikheten för att 

mottagaren kan känna att meddelandet är relevant vilket i sin tur leder till högre försäljningssiffror. 

Reichelt, Sievert och Jacob (2014, s. 74) visar att eWOM meddelanden från människor som liknar 

oss själva har en större övertalande effekt och därmed upplevs mer trovärdig. 
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2.3.1 ”Third-person effect” - Tredje person effekten (TPE) 

En intressant aspekt inom eWOM på marknads genererade plattformar är “Third-person effect” - 

Tredje person effekten (TPE) vilken enligt Davison (1983, s. 9) beskriver ett tankesätt om att andra 

människor har mindre kunskap och erfarenheter än jag, därför är de sannolikt mer influerade av 

media. Denna teori sätts i praktiken på sociala medieplattformar av Zhang och Daugherty (2009) 

som funnit att eWOM mottagare anser att eWOM har större effekt på andra än de själva (Zhang & 

Daugherty, 2009, s. 59). Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, ger detta en viktig infallsvinkel för 

hur företag kan använda sig av eWOM på sociala medieplattformar. Zhang och Daugherty (2009, s. 

59) menar att företagen med hjälp av vissa nyckelord, kan utnyttja att den enskilde individen i 

egenskap av exempelvis konsumenter och områdesexperter känner sig i kontroll, att han eller hon 

besitter mer information och kunskap än allmänheten. Individen känner en möjlighet att hjälpa 

andra genom att låta dem ta del av den kunskap och information som individen besitter istället för 

att de andra ska behöva förlita sig till media och företagen, och det är på detta vis företagen kan 

stimulera till eWOM genom att utnyttja TPE.  

 

2.4 Vikten av förtroende inom eWOM 

 

Förtroende är enligt Rodgers och Harris (2003, s. 324) associerat med ett positivt tillstånd som 

framkallas av en bekväm relation med motparten. I en online-miljö menar (Xu, 2014, s. 137) att 

konsumenter måste skapa sig en uppfattning av andra utan någon vidare personlig interaktion. Fan 

et al. (2013, s. 63) hävdar att förtroende för källan, det vill säga eWOM sändaren, har ett tydligt 

samband till hur benägen en konsument är att fatta tycke för en produkt och visar att förtroende är 

den viktigaste komponenten inom eWOM. Att skapa och ha förtroende är en av de viktigaste 

grundpelarna i dagens konsumentsamhälle (Rodgers & Harris, 2003, s. 324). 

  

Precis som Babić Rosario et al. (2016, s. 314) och Reichelt et al. (2014, s. 74) beskrev så är 

förtroende viktigt för att mottagaren ska öka sin köpvilja vilket sedermera i många fall leder till 

köp. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv menar Rodgers och Harris (2003, s. 324) är målet för ett 

företag att skapa förtroende eftersom det väntas leda till ökad försäljning och vinster. 

  

O’Reilly och Marx (2011, s. 345) summerar hur trovärdigheten i information på internet 

utvärderas i fyra faktorer: 1. Variationen och mängden inlägg, 2. Logiken och artikulationen i 

inläggen, 3. Kapaciteten att finna bekräftande källor och 4. Tidigare erfarenhet av en viss försäljare. 

Smith et. al (2005, s. 32) menar att ett omdömes tillgänglighet bidrar till ett positivt inflytande hos 

konsumenterna men att de överlag är mer noggranna att granska trovärdigheten i omdömet. 
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Det finns mycket skrivet om förtroende och vilken effekt det har. Dels menar Xu (2014, s. 137) att 

då mottagaren av eWOM sällan har någon kunskap om sändaren, måste individen bygga upp ett 

förtroende innan köpvilligheten kan öka, vilket vanligen sker genom observerbara attribut och PII. 

Vidare menar Cheung et al. (2008, s. 242) att förtroende till källan kan visa sig vara hjälpsam för att 

bedöma hur användbar informationen är, om det finns klara indikationer på vem som är källan och 

vem de representerar. Om det har etablerats ett förtroende för ett specifikt omdöme, så argumenterar 

Fan et al. (2013, s. 64) att det även tenderar till att leda till ett ökat förtroende för de övriga 

omdömena och den generella valensen för produkten. Yi-Wen och Yi-Feng (2012, s. 178) beskriver 

dessutom att involvering i en produkt har stor effekt på den upplevda trovärdigheten. 

  

2.4.1 Vad hämmar förtroendet till eWOM? 

Pan och Chiou (2011, s. 73) förklarar att det kan vara svårt för en konsument att till fullo lita på den 

information som finns att tillgå på internet, då det är mycket möjligt att anställda från aktuella 

företag eller närstående personer kan lämna oriktiga uppgifter. Oftast när en 

produkt har hög valens skapas ett positivt intryck av produkten, men Doh och Hwang (2009, 

s. 197) menar att en allt för hög valens skapar en misstänksamhet mot produkten, snarare än att 

skapa ett förtroende. Detta bekräftas av Maslowska et al. (2016, s. 16) som kan visa att valens 

mellan 4,5–5,0, alltså det högsta betyget, ofta får motsatt effekt och leder till sämre försäljning. Doh 

och Hwang (2009, s. 197) drar också slutsatsen om att ett antal omdömen med lägre valens snarare 

främjar det upplevda förtroendet av en produkt, och därmed också förtroendet för de skriftliga 

omdömena. 

  

 2.5 Profilegenskaper 

  

Xu (2014, s. 143) visar på att förtroende kan skapas baserat på några få ledtrådar genom profilen, 

trots att det är en helt okänd person som innehar profilen och som har lämnat eWOM. Detta 

bekräftas av Reichelt et al. (2014, s. 73) då deras studie visar att stor vikt ligger i skapandet av 

trovärdighet samt att trovärdighet är kopplat till homogenitet. Forman et al. (2008, s. 308) visar att 

profiler med mycket information om identiteten till sändaren är starkt associerad med upplevd 

relevans och hjälpsamhet för mottagare och även starkt associerad med hög försäljning. Xu (2014, 

s. 137) diskuterar huruvida en person har förtroende för en annan, baserat på de observerbara 

attributen i en användarprofil vilket beskrivs av Xie et. al (2011, s. 181) som menar att PII bidrar till 

ett ökat förtroende till eWOM meddelandet. 
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2.5.1 Bandwagon-effekten 

Xu (2014, s. 137) utgår ifrån att det finns två dimensioner av förtroende som ges via profilen. Det 

första är ryktet, där mottagaren kan se hur många som haft användning av den eWOM som givits 

tidigare, det vill säga en slags bekräftelse av andra att de har förtroende för en viss användare. 

Metzger, Flanagin och Medders (2010, s. 427) kallar det för “the endorsement heuristic” vilket 

betyder att konsumenter ser information som mer trovärdig, om andra också gör det. Sundar (2008, 

s. 83) beskriver samma fenomen som “the bandwagon heuristic” - tåg effekten, vilket innebär en 

konsument attityd som lyder: om andra tycker att det är bra, då borde jag också tycka det. 

Bandwagon-effekten studeras även av Moe och Schweidel (2011, s. 1) som menar att det är de 

mindre aktiva individerna oftast är de som tillämpar “the bandwagon effect”. 

  

2.5.2 Profilbilden och upplevd social närvaro 

Den andra dimensionen av förtroende ligger enligt Xu (2014, s. 137) i profilbilden själv, då den ger 

sändaren möjlighet att med bild visa hur han eller hon ser ut. Xu (2014, s. 138) menar att närvaron 

av en profilbild skapar ett medvetande om eWOM sändaren, och därmed tar bort en del av det 

obehag som kan kopplas till osäkerhet. Resonemanget stöds av Steinbrück, Schaumburg, Duda och 

Krüger (2002, s .2) som menar att en profilbild bidrar till att skapa känslan av en social närvaro 

vilket ger en mer bekant situation för läsaren. 

  

En intressant upptäckt som Xu (2014, s. 143) har gjort är att profilbilden kontra avsaknad av 

profilbild inte alltid leder till ökat förtroende, utan att det främst är vid negativ eWOM som 

profilbilden bidrar till ökat förtroende. Resonemanget stöds av Babić Rosario et al. (2016, s. 314) 

när de visar hur effektiviteten av eWOM har ett högt samband med hur mycket PII som finns på 

avsändarens profil, då homogenitet, att känna samhörighet och liknande drag i stark grad bygger ett 

starkare förtroende och starkare band mellan avsändare och mottagare. 

  

I sin studie visar Xu (2014, s. 143) bevis för att båda dimensionerna av personlig 

identitetsinformation, ryktet och profilbilden, påverkar förtroendet för eWOM sändaren. Xu 

(2014, s. 143) lyckas även visa på att ryktes-markörerna endast hade störst effekt i avsaknaden av 

profilbild och argumenterar därför att mottagare lägger större vikt vid en profilbild än ryktes-

markörer. 
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2.5.3 Kognitivt förtroende 

Eftersom läsare enligt Xu (2014, s. 137) sällan har någon erfarenhet av recensenten sedan tidigare, 

är det vanligt att läsaren använder sig av olika typer av ledtrådar för att skapa det förtroende som är 

så vitalt för att kunna lita på recensenten och sedermera kunna göra ett köpbeslut. Bland dessa 

ledtrådar är som tidigare nämnt framförallt bandwagon-effekten och den sociala närvaron. Men det 

finns olika underliggande funktioner för hur detta förtroende skapas. Det går att dela upp denna 

mekanism i två delar varav den första av dessa är kognitivt förtroende som presenteras nedan och 

affektivt förtroende som behandlas i nästkommande underrubrik. 

  

Xu (2014, s. 137) hävdar att det finns en gemensam konsensus bland forskare att kognitivt 

förtroende grundas på kunskap, såsom huruvida andra anser att recensenten är trovärdig, vilket 

alltså är i direkt samband med bandwagon-effekten. Men kunskap kan också innebära information 

om vem recensenten är, vilket betyder att kognitivt förtroende kan grundas även på den sociala 

närvaron. 

  

2.5.4 Affektivt förtroende 

Xu (2014, s. 137) menar att affektivt förtroende enligt konsensus istället grundas på känslor, och om 

recensenten uppfattas som varm, öppen och vänlig finns också goda förutsättningar för att affektivt 

förtroende skapas. Därför finns det ett tydligt samband mellan affektivt förtroende och den 

upplevda sociala närvaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Könsperspektivet 

  

Sedan internets lansering har det enligt Bae och Lee (2010, s. 201) funnits skillnader mellan könen 

vad gäller användningen av internet. I e-handel sammanhang, har reklambranschen och dess 

marknadsförare varit intresserade av könsskillnader i flera decennier, enligt Rodgers och Harris 

Bandwagon Effekten 

Upplevd Social 

Närvaro 

Kognitivt Förtroende 

Affektivt Förtroende 

Upplevt förtroende 

Modell 1- "Conceptual model of the current research" (Xu, 2014) 
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(2003, s. 322). I ett tidigt stadium upptäckte Rodgers och Harris (2003, s. 327) att skillnader i 

förtroende och inställning till e-handel fanns. De uppmanade till eWOM som ett avgörande verktyg 

för att kvinnor ska kunna skapa ett mer emotionellt band i köpprocessen. 

  

Awad och Ragowsky (2008, s. 113) visar att det finns klara skillnader över könen när det gäller 

förtroende för eWOM. Män upplever exempelvis högre förtroende genom det faktum att möjlighet 

finns för att både ta emot och dela med sig av eWOM. Kvinnor får istället högre förtroende om de 

upplever att innehållet är enkelt att använda. Det som enligt Awad och Ragowsky (2008, s. 111) är 

gemensamt för båda könen är att upplevd användbarhet bidrar till ett högre förtroende, och 

dessutom att etablerande av förtroende är viktigt för att öka köpvilligheten. 

  

Det kan konstateras att det finns stora skillnader i hur eWOM påverkar köp-intentionen hos män 

och kvinnor enligt Bae och Lee (2010, s. 211). Detta är ett påstående som bekräftas av Yi-Wen och 

Yi-Feng (2012, s. 178) som menar att kön spelar stor roll i hur eWOM uppfattas och att det finns ett 

klart samband mellan kön och det upplevda förtroendet. Yi-Wen och Yi-Feng (2012, s. 178) visar 

att kvinnliga konsumenter är mer benägna att göra köpbeslut baserat på trovärdig eWOM än män. 

  

Det är dessutom viktigt för både män och kvinnor att etablera förtroende för att öka sina 

köpintentioner, men enligt Awad och Ragowsky (2008, s. 115) är det än mer avgörande för kvinnor 

att etablera förtroende. Då kvinnor upplever större risk vid e-handel resulterar det i att eWOM får 

en viktig roll i att skapa förtroende, argumenterar Bae och Lee (2010, s. 201). Cyr och Bonanni 

(2005, s. 573) menar att kvinnor överlag är mindre benägna att lita på webbplatsen i sig och den 

framställda informationen på webbplatsen. Bae och Lee (2010, s. 211) visar att kvinnor värdesätter 

eWOM i högre grad än män, samt att negativa omdömen påverkar kvinnor i högre grad än män. 

Enligt Kim, Mattila och Baloglu (2011, s. 404) är män däremot inte lika villiga att ta del av eWOM 

som kvinnor, vad gäller bekvämlighet och kvalitet. 

  

Kempf och Palan (2006, s. 12) finner i sin undersökning tendenser på att mottagare av traditionell 

WOM upplever ett högre förtroende om avsändaren är av det motsatta könet. Det resultatet var för 

Kempf och Palan (2006) något av en överraskning då det resultatet inte fanns med i någon hypotes 

(Kempf & Palan, 2006, s. 7), vilket kan tolkas att det inte finns särskilt mycket övrig teori att 

grunda det på, men kan vara en indikation på att en sådan tendens kan finnas, vilket i så fall bör 

undersökas vidare. 

  

2.7 Teori sammanfattning 
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1. Vad är eWOM? 

Vi har förstått att elektronisk Word of Mouth (eWOM) är den typ av marknadsföring som sker när 

konsumenter delar med sig av sina erfarenheter, bedömningar och åsikter om produkter och 

varumärken online (Babić Rosario et al., 2016, s. 297). Dessa insikter sker vanligast i skriftlig form 

kombinerat med ett numeriskt betyg (Sridhar & Srinivasan, 2012, s. 70). Mottagaren av denna 

information kan använda sig utav den för att kunna föra ett mer kvalificerat beslut huruvida ett köp 

ska genomföras eller ej (Doh & Hwang, 2009, s. 193). 

  

2. Nyckelbegrepp inom eWOM 

 Det finns enligt vår uppfattning många olika begrepp inom eWOM, men de begrepp som vi anser 

vara av störst vikt är följande: 

 

• Valens: Det genomsnittliga betyget en produkt har fått. Ges vanligtvis på en numerisk skala 

mellan 1–5, där 1 är lägst och 5 är högsta betyg (Maslowska et al., 2016, s. 2). 

 

• Volym: Antalet eWOM referenser. Kan vara antalet skriftliga omdömen eller recensioner 

men även antalet personer som lämnat ett numeriskt betyg (Zhu & Zhang, 2010, s. 139). 

 

• Variation: Innebär att det finns en stor spridning mellan åsikterna där vissa ger positiva 

omdömen och andra ger negativa. Avsaknaden av en konsensus bidrar i de flesta fall till en 

osäkerhet kring produkten och är negativt (Babić Rosario et al., 2016, s. 302). 

 

• Personlig identitetsinformation (PII): Syftar till den information som går att utläsa om 

personen som gett eWOM (Xie et al., 2011, s. 181). Den befintliga forskningen är överens 

om att PII har en stark koppling till förtroende för eWOM givaren (Rodgers & Harris, 2003, 

s. 324). 

  

 

 

3. Plattformar 

Som tidigare nämnt sker eWOM via internet. På internet finns det många olika tillvägagångssätt för 

att ge och ta del av eWOM, dessa kallas för plattformar. Diverse plattformar har varierande 

egenskaper och eWOM ser därför olika ut och är förtroendeingivande på olika sätt beroende på 

vilken plattform den återfinns (Berger & Iyengar, 2013, s. 10). De vanligaste plattformarna är 
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sociala medier (e.g. Facebook), omdömesplattformar (e.g. IMDB) och e-handel plattformar (e.g. 

Amazon). 

  

4. Förtroende 

 Förtroende är viktigt ur två aspekter inom eWOM (Rodgers & Harris, 2003, s. 324). Den första 

aspekten är att ett högre förtroende till eWOM visar ett starkt samband till köpintentioner för 

konsumenter som tagit del av eWOM. Den andra aspekten är ur ett företagsekonomiskt perspektiv, 

då ökat förtroende för ett företag och dess produkter leder till ökad försäljning och därmed ökad 

vinst. Förtroende har också visat sig vara kopplat till homogenitet, det vill säga likhet mellan 

eWOM-givare och eWOM-mottagare (Reichelt et al., 2014, s. 73). 

  

5. Profilegenskaper 

En av de viktigaste komponenterna varigenom konsumenter skapar ett högt förtroende för eWOM 

är genom PII (Xie et. al, 2011, s. 181). PII kan delas upp i två dimensioner (Xu, 2014, s. 137). Den 

första är ryktet som en användare kan ha eller få genom att konsumenter bekräftar att den eWOM 

som lämnas av användaren är tillförlitlig och användbar. Det kallas för bandwagon-effekten. Den 

andra är genom den upplevda sociala närvaron, främst med en profilbild. Den forskning som 

tillgodogjorts för denna studie, visar bland annat att en profilbild skapar ett högre förtroende för 

både profilen och aktuell eWOM som lämnats, än vid de tillfällen en profilbild saknas. Framförallt 

är det konsumenter som inte är speciellt väl insatta i produkten som tenderar till att bli mer 

påverkade av dessa två synliga profilegenskaper. 

  

6. Könsperspektivet 

Inom eWOM och e-handel finns det en rådande konsensus om att det finns skillnader över könen i 

hur förtroende skapas. Forskning visar att förtroende ökar intentioner för köp, både för män och 

kvinnor (Awad & Ragowsky, 2008, s. 111). Samtidigt har vi förstått att kvinnor tenderar till att sätta 

ett högre värde på förtroende för att vilja genomföra ett köp (Yi-Wen & Yi-Feng, 2012, s. 178). I 

bilaga 11 finns en förenklad grafik av sammanfattningen. 

 

 

 

2.8 Hypoteser 
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H1: Kvinnor kommer alltid anse att eWOM med en kvinnlig profilbild är mer förtroendeingivande 

än med en manlig profilbild. 

H2: Män kommer alltid anse att eWOM med en manlig profilbild är mer förtroendeingivande än 

med en kvinnlig profilbild. 
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3. Metod 
 

3.1 Val av forskningsdesign   

3.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Talesmän för den kvantitativa forskningen söker möjligheten att behandla materialet statistiskt och 

en vetenskaplig kvalitet kan grundas på att iakttagelser kan kvantifieras (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 22). Den kvantitativa forskningen omfattar siffror, vilket leder till resultat som är mätbara och 

som därmed ska redogöras för samt tydliggöras (Olsson & Sörensen, 2011, s. 23). När det är fråga 

om en kvantitativ metod är syftet att utföra undersökningen på ett bredare plan och således inte 

speciellt djupgående (Eliasson, 2013, s. 30). Kvantitativ forskning ämnar i sin uppbyggnad att vara 

formad efter fyra huvudfaktorer. Bryman och Bell (2013, s. 176) beskriver dessa faktorer som 

mätning, kausalitet, generalisering och replikerbarhet.  

  

Intentionen med denna undersökning handlar om att mäta och analysera små skillnader i 

uppfattningen av förtroendet gentemot eWOM, vilket gör en kvantitativ forskningsdesign som bäst 

lämpad för det ändamålet. Eftersom denna studie utförs i en mindre skala innebär det att resultaten 

inte kommer gå att generalisera över hela befolkningen, eller hela populationen för urvalet. 

Däremot avser vi att kunna ge indikationer i vilken riktning resultat från en större studie skulle 

kunna ha. I denna studie har vi, genom att noggrant och detaljerat redovisa alla aspekter av arbetet 

från befintlig teori till metodval och analysering, skapat en grund för replikerbarhet av studien i 

framtiden.  

 

3.1.2 Deduktivt tillvägagångssätt 

Inom positivismen granskas verkligheten objektivt och den aktuella data är kvantitativ (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014, s. 83). Den ansats som följs inom det positivistiska förhållningssättet är 

den teoretiska, deduktiva ansatsen (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007, s. 61). Vi har valt att följa 

den deduktiva processen där teorin lägger grunden för att formulera ett antal hypoteser (Bryman & 

Bell, 2013, s. 31). Därefter utfördes en datainsamling som sedan leder till ett resultat som ger oss 

möjlighet att bekräfta eller förkasta våra ställda hypoteser (Bryman & Bell, 2013, s. 31). 

  

Vi inledde den deduktiva processen genom att söka på Google Scholar med sökorden “marketing” 

och “eWOM”, för att skapa en översiktlig bild över den forskning som fanns och vilka olika 

tendenser som fanns inom området. Vi hittade på så sätt ett tema som berörde förtroende och lade 
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därför till “trustworthiness”, “trust” och “credibility” som sökord. I det steget av processen hittade 

vi artikeln av Babić Rosario et al. (2016) som var en helt färsk metastudie, vilken gav en väldigt bra 

överblick över den befintliga forskningen. 

  

Med hjälp av sökorden upptäcktes en mycket intressant artikel författad av Xu (2014). Vi bestämde 

oss för att följa den uppmaning från Xu (2014) avseende vidare forskning vilket styrde arbetet till 

ett mer intensivt sökande efter artiklar med nyckelord såsom “gender”. I detta skede av processen 

hade ett antal artiklar identifierats som ansågs vara ytterst relevanta för denna studie. Med artiklarna 

av Babić Rosario et al. (2016) samt Xu (2014) som vitala grundpelare i detta arbete har sedan 

ytterligare kunskap kompletterats under tidens gång. 

  

3.1.3 Forskningsdesign 

Flertalet av de artiklar som tagits del av vad gäller undersökning av eWOM och trovärdighet har 

utförts som “experimentell undersökning”.  Vilket är en konstruerad webbplats med önskad 

information tillförd. Eftersom detta har påträffats vid majoriteten av de studier vi gått igenom 

gällande insamlingen av teori, är det något vi förstår är ett användbart tillvägagångssätt. Personerna 

som ingått i de undersökningarna har således kunnat manövrera fritt över en hemsida och bildat sig 

en annan typ av helhetsuppfattning om webbsidan, recensenten och recensionerna. Vi besitter dock 

inte den tekniska kunskapen att konstruera en sådan webbplats samt att tid för att försöka lära sig 

det, inte funnits.   

  

Med anledning av detta väljer vi att tillämpa en tvärsnittsdesign med en surveyundersökning. Vi är 

intresserade av att studera variationen inom vårt ämne och därmed krävs många olika fall av 

individer (Bryman & Bell, 2013, s. 77). Eftersom undersökningen sker under en begränsad tid, utan 

möjlighet till nytt mättillfälle senare, passar det bra att datainsamlingen sker vid en speciell tidpunkt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 77). 

 

3.2 Population och urval 

3.2.1 Population 

Population är den begränsade grupp som är intressant för oss att studera (Patel & Davidsson, 2003, 

s. 54) och som vi vill uttala oss om (Eliasson, s. 2013, s. 45). En population behöver inte innefatta 

människor, utan kan exempelvis också vara länder, områden eller företag (Bryman & Bell, 2013, s. 
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190) samt vikter, höjder eller utfall (Banerjee & Chaudhury, 2010, s. 60). Denna undersökning 

kommer avse studerandet av människor. 

  

Vi har valt att avgränsa populationen till studenter på högskole- och universitetsnivå. Denna 

undersökning handlar om att söka information på internet och vår tanke är att de flesta som studerar 

vidare på högskola är en grupp som använder internet ofta. Vi tänker även att majoriteten av de som 

studerar vidare är något yngre och därmed har växt upp med internet eller i alla fall använt det ofta 

samt till flertalet olika tillfällen. 

 

       

  

     

3.2.2 Urval 

En del av den bestämda populationen kallas för urval (Banerjee & Chaudhury, 2010, s. 62). Detta 

kan också förklaras med ord som stickprov eller sampel (Bryman & Bell, 2013, s. 190). Oberoende 

av tekniken för att samla in stickproven ska det utföras med största noggrannhet om målet är att 

skapa ett representativt resultat (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014, s. 129). Vi har valt att 

fokusera på studenter vid Högskolan i Gävle och Södertörns Högskola, som ligger i Stockholm. 

Sveriges befolkning 2017: 
 

10 000 000  

Antal registrerade högskole- och universitetsstudenter 2015/2016:  

 
402 808  

Antal studenter vid 

Södertörns Högskola 

2015/2016:  

 
9 650  

Antal studenter vid 

Högskolan i Gävle 

2015/2016:  

 
13 781 

Figur 2 - Från population till urval (egen) 
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Valet av dessa två högskolor var främst för att ha möjlighet att göra en jämförelse mellan två olika 

lärosäten samt att dessa skolor skiljer sig även något i sin profil och inriktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urvalsramen blir i och med det studenter som läser vid någon av dessa högskolor, vilket ger oss en 

“obekräftad” urvalsram. Det har inte funnits tid eller möjlighet att vända sig till aktuellt lärosäte för 

att få en beteckning över vilka dessa människor är, något som Eliasson (2013, s. 45) föreslår för att 

få fram en bra urvalsram. Med en korrekt utförd urvalsram hade ett sannolikhetsurval eller 

slumpmässigt urval kunnat utföras, som är de urvalsförfaranden som anses följa god 

forskningspraxis (Bryman & Bell, 2013, s. 185). 

  

Vid ett stratifierat urval delas populationen först in i grupper, som anses vara speciellt intressanta, 

som ett urval sedan görs från (Eliasson, 2013, s. 47). Detta kan vi hänvisa till vår ambition om att 

iaktta studenters svar vid två olika lärosäten, Högskolan i Gävle och Södertörns högskola. Det finns 

en skillnad i dessa högskolors forskningsområden och ger då troligtvis en annorlunda spridning av 

människotyper.  Eventuellt kan det innebära att respondenter från de olika lärosätena visar 

tendenser till olika uppfattningar inom ämnet. Oavsett om vi hittar skillnader eller inte, så ger det 

oss en större spridning på urvalet, vilket är positivt eftersom generaliseringsförmågan blir något 

större. 

  

Trots en strävan efter ett sannolikhetsurval eller slumpmässigt urval har vi ändå blivit tvungna att gå 

en liten annorlunda väg. Enligt Eliasson (2013, s. 49) är det gemensamma för icke-

sannolikhetsurval att de inte grundar sig på en specifik urvalsram. Hagevi och Viscovi (2016, s. 

164–165) menar att ett icke-sannolikhetsurval ibland är det enda sättet att ha möjlighet att 

undersöka den angivna populationen. Däremot påstår Hagevi och Viscovi (2016, s. 164–165) att det 

Högskole- och 

universitetsstudenter 

 
• Högskolan i Gävle  

• Södertörns Högskola 

Figur 3 - Förhållandet mellan population och stickprov (egen) 
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är bra att göra ett försök till att, i högsta möjliga omfattning, efterlikna ett sannolikhetsurval ändå. 

Därmed blir det aktuellt med en kombination av ett antal urvalstekniker. 

  

Hagevi och Viscovi (2016, s. 165) ger några förslag till att få ett så varierat urval som möjligt, där 

ett är att tidigt i processen bestämma tid och plats när insamlingen ska ske och sedermera välja den 

femte personen som passerar en viss plats. När den personen svarat sker en ny räkning till person 

nummer fem, och så vidare. Banerjee och Chaudhury (2010, s. 63) förklarar en systematisk 

provtagning som en insamling av svar under en viss tid då människor samlats på samma plats, 

exempelvis i en kö, därefter väljs förslagsvis var femte person ut i kön. Detta anammade vi och 

valde att efterlikna, vi placerade oss i högskolornas entréhallar och bibliotek och valde därefter att 

tillfråga var femte person som passerade oss. Insamlandet av svar skedde under dagtid, ungefär 

mellan klockan 11.00 och 14.00 då vi på förhand visste att flest personer passerade. Detta skedde 

under 18 april till 20 april. 

  

Under läsåret 2015/2016 fanns det, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2017), 402 808 

registrerade högskole- och universitetsstudenter, vid samma tidpunkt var det 9 650 studenter vid 

Södertörns Högskola och 13 781 studenter vid Högskolan i Gävle. Detta ger en totalsumma på 23 

431 och enligt tabellen av Krejcie och Morgan (1970, s. 2) skulle 379 svar vara tillräckligt för att 

anses vara representativt. Bryman och Bell (2013, s. 200–201) tar upp att en större mängd stickprov 

oftast genererar mindre samplingsfel. Samtidigt menar de även att urvalets storlek får 

kompromissas utifrån ett antal faktorer, förslagsvis tidsåtgång och utlägg. För denna undersökning 

kan en sådan faktor bero på antalet studenter som studerar på distans och därmed inte befinner sig 

på högskolorna överhuvudtaget. 

  

Vi har i vår insamling av enkätsvar fått in 183 svar totalt och då ingår även svar från människor 

med annan sysselsättning än att vara student. Vi var på förhand medvetna om att det sannolikt 

skulle vara flest studenter som svarade på vår enkät men eftersom vi tillfrågade var femte person 

som passerade visste vi inte om den tillfrågade var en student, anställd på högskolan eller någon 

annan som just den dagen befann sig på högskolans område i annat ärende. 

 

3.4 Datainsamling i praktiken 

3.4.1 Enkät online 

Vid användandet av en surveyundersökning finns det två dominerande sätt att samla in data, vilka är 

enkäter och strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, s. 245). Hultén et al. (2007, s. 74) förklarar 
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enkät som ett normaliserat tillvägagångssätt för att framföra samma frågor till ett stort antal 

människor. Enkäten tar upp frågor som hör till undersökningens ämne men även en viss del 

demografiska fakta och andra värderings- och åsiktsfrågor. Informationen bearbetas statistiskt så att 

bilder framställs som visar skillnader och likheter i variabler, beroende som oberoende (Hultén et 

al., 2007, s. 74). 

  

De främsta anledningarna till valet av enkät är att det är tidseffektivt och enkelt att hantera (Bryman 

& Bell, 2013, s. 246) vilket underlättar vår insamling av data. Hagevi och Viscovi (2016, s. 176) 

menar att digitala enkäter är det bästa valet genom att det är ekonomiskt, tidseffektivt samt 

noggrant. Det som är positivt med webbaserade enkäter är att informationen registreras i datorn 

direkt när respondenten skickat in sina svar, vilket sparar tid (Hultén et al., 2007, s. 78). Utöver 

sparad tid leder detta även till mindre risk för felregistrering av oss och vi har därmed större mängd 

korrekt data (Bryman & Bell, 2013, s. 672).  

 

3.4.2 Enkätens utformning 

Vi har utformat enkäten i Google Forms som är en tjänst som låter människor skapa egna enkäter på 

internet. I samråd som med vår handledare Jonas Kågström har vi valt att skapa två stycken enkäter. 

Enkäterna har olika profilbilder och namn, den ena är manlig och den andra är kvinnlig. Utöver det 

är profilen, recensionen och tillhörande frågor identiska. Från början var tanken att göra en enkät 

som innehöll båda bilderna, så att respondenterna skulle ha en möjlighet att tycka till om båda två. 

Däremot önskades det undvikas att respondenterna skulle ha möjlighet att gå tillbaka i enkäten och 

ändra sina svar när de upptäckte den andra profilen med en ny bild. Detta var något som starkt 

bidrog till valet av två enkäter, på grund av att det inte går att avaktivera funktionen som gör det 

möjligt att gå tillbaka i enkäten. Enkätens profilbilder går att ta del av i bilaga 18 och 19. 

  

Eftersom Forman et al. (2008, s. 308) belyst angående hur mycket information om profilen som tas 

in via en heuristisk process, var vi noggranna med att profilbilderna av mannen och kvinnan skulle 

likna varandra så mycket det gick. Det resulterade i bilder där båda personerna är brunhåriga, har ett 

leende som visar tänderna samt att bilderna är tagna utomhus. Profilen manipulerades även så att 

det gick att se hur länge profilen varit medlem på hemsidan, vilket bestämdes till fem år. Att 

personen varit medlem ett tag borde signalera att han eller hon vet hur hemsidan fungerar samt är 

tillräckligt insatt för att skriva recensioner. 
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Vad gäller den produkt som recensionen skulle handla om var den huvudsakliga idén att produkten 

skulle tilltala män och kvinnor lika mycket, så att respondenternas förtroende för profilerna inte 

skulle påverkas av produkten. Valet av film föll på “Moonlight” som hade premiär under 2016 i 

USA. Filmen handlar om en ung, svart, homosexuell mans livsresa från en tuff barndom tills det att 

han befinner sig i vuxenåldern och belönades med tre “Oscars” 2017. Vi ansåg filmen som 

könsneutral och aktuell ämnesmässigt och borde då kunna tilltala både män och kvinnor. 

  

Genom att följa Sridhar och Srinivasan (2012, s. 70) teori om att eWOM ofta lämnas skriftligt och 

med ett betyg, valde vi att låta recensenten lämna ett kvantitativt betyg samt en skriftlig recension. 

Ytterligare en faktor som påverkade utformningen av enkäten gällde om recensionen skulle vara 

positiv eller negativ. Vi var noga med att välja en film med en relativt hög valens och volym men 

med tillräcklig variation för att respondenten ska behöva bilda sig en uppfattning även baserad på 

recensionen och profilen. Vi har valt att visa den totala valensen och volymen för filmen genom att 

visa stjärnbetyget och antalet röster. Detta eftersom bland annat Liu (2006, s. 75) visat på att volym 

och valens har en betydande roll på vilket sätt mottagaren läser av eWOM. Genom att ha en högre 

valens och en recension visar vi även subtilt på att det finns en variation av åsikter, vilket är tänkt 

att skapa en viss osäkerhet och nyfikenhet på recensionen då den kan bidra till intressanta 

diskussioner och olika åsikter, enligt teori från Maslowska et al. (2016, s. 7).  

 

Ett problem som uppstod vid utformningen av profilbilden var att all den information vi ville ha 

med som beskrivet ovan, inte finns att tillgå på en och samma sid-uppslag, utan kräver användaren 

att klicka in på diverse flikar. Då vi bestämt oss för att skapa en bild, valde vi att klippa ut den 

relevanta informationen från de olika flikarna och på så sätt skapa en enhetlig bild med all 

information. Profilerna finns som bifogade bilagor 8.9 och 8.10. 

  

3.4.3 Formulering av frågor 

Våra enkätfrågor har sin grund i Xu (2014), som i sitt metodkapitel har presenterat hur hon skapade 

sitt frågeformulär. Vi valde att kontakta Xu för att försöka få tillgång till hennes frågeformulär, med 

ett svar redan samma kväll berättade hon att hon inte delade med sig av sitt frågeformulär i original. 

Hon hänvisade oss till att följa hennes metod där grunderna till hennes frågor delvis var beskrivna. 

Eftersom vi bestämde oss att följa förslaget av Xu (2014) om en fortsatt forskning kring jämförelsen 

hur mottagaren av eWOM påverkas av olika kön på profilerna, var önskan att även utgå från hennes 

undersökningsfrågor.  
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3.4.3.1 Operationalisering  

Bryman och Bell (2013, s. 163) beskriver den process som handlar om utformning av begrepp som 

ska mätas och undersökas, som operationalisering. För att kunna mäta de mer övergripande 

begreppen i studien såsom bandwagon effekten, upplevd social närvaro, kognitivt förtroende, 

affektivt förtroende, upplevt förtroende och tredjepersonseffekt så är det viktigt att skapa verktyg 

för att mäta dessa. Vi har valt att göra detta genom formulerande av frågor som är baserade på 

modellen skapad av Xu (2014, s. 139–140). Eftersom Xu (2014) har använt frågorna i syftet att 

mäta just dessa faktorer, anser vi att kvaliteten på studien kan höjas genom att använda liknande 

frågor för att följa Xu (2014) modell. 

  

Eftersom denna studie är i betydligt mindre omfattning och för att inte riskera att enkäten tar för 

lång tid att fylla i, har vi valt att ställa en eller två frågor per faktor. För att mäta de olika faktorerna 

har följande frågor tagits fram: 

 

Operationalisering 

Demografiska 

frågor 

Kön, ålder, campus, huvudsaklig 

sysselsättning 

 

Kontrollfrågor När jag tar del av en negativ 

recension på internet blir jag nyfiken 

att granska recensenten 

(7-gradig likertskala) (egen) 

Inför ett köpbeslut använder jag mig 

av t.ex. Recensioner och betyg om 

produkten (7-gradig likertskala) 

(egen) 

Bandwagon-

effekten/TPE 

Hur troligt är det att andra människor 

skulle lite på denna recensent? 

(7-gradig likertskala) (Xu, 2014) 

 

Upplevd social 

närvaro 

Jag upplever denna recensent som 

personlig/opersonlig (7-gradig 

likertskala) (Xu, 2014) 

Jag upplever denna recensent som 

varm/kall 

(7-gradig likertskala) (Xu, 2014) 

Kognitivt 

förtroende 

Utifrån den tillgängliga 

informationen på hemsidan litar jag 

på recensentens kompetens 

(7-gradig likertskala) (Xu, 2014) 

Utifrån den tillgängliga informationen 

på hemsidan kan jag tänka mig följa 

recensentens råd (7-gradig likertskala) 

(Xu, 2014) 
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Affektivt 

förtroende 

Om jag delade min oro gällande en 

produkt med denna recensent vet jag 

att han/hon skulle svara konstruktivt 

(7-gradig likertskala) (Xu, 2014) 

Jag anser att denna recensent visar en 

omtänksam attityd (7-gradig 

likertskala) (Xu, 2014) 

Upplevt 

förtroende för 

omdömet 

Jag upplever denna recensent som 

ärlig/oärlig 

(7-gradig likertskala) (Xu, 2014) 

Jag är beredd att basera mitt beslut på 

den tillgängliga informationen 

eftersom jag anser den vara trovärdig 

(7-gradig likertskala) (Xu, 2014) 

Tabell 1- Operationaliseringstabell (egen) 

 

3.4.4 Skalutformning 

Bryman och Bell (2013, s. 168) beskriver att en likertskala är ett vanligt sätt att mäta attitydkluster, 

vanligen på en femgradig eller sjugradig skala. Hagevi och Viscovi (2016, s. 108–109) förklarar 

likert-teknik med att svaren på ett påstående sker med en skala där respondenterna har möjlighet att 

hålla med eller inte, samt att det finns samma antal negativa svarsalternativ som positiva. Det finns 

möjlighet att använda en jämn skala eller en ojämn skala, där skillnaden är att respondenten kan 

avge ett neutralt svar vid ojämn skalfördelning (Hagevi & Viscovi, 2016, s. 109). Den främsta 

anledningen till valet av likertskala är efterliknande av Xu (2014) undersökning och frågor och 

precis som hon, använt oss av sjugradiga likertskalor. 

 

3.4.5 Pilotundersökning 

En pilotstudie blir aktuellt att genomföra då det finns ett behov av att testa tekniken för insamlingen 

eller undersökningens upplägg (Patel & Davidson, 2003, s. 58). Bryman och Bell (2013, s. 106) 

menar att det alltid är bra att göra en pilotundersökning för att skapa sig en övergripande bild och se 

att metoder samt insamling av data fungerar som den ska. För att minimera de otydligheter som kan 

uppstå och kontrollera att frågorna uppfattas på rätt sätt utfördes en pilotundersökning, vilka är de 

främsta anledningarna till valet att genomföra en sådan. Den konstruktiva kritik som framkom i och 

med pilotstudien var välkommen för en möjlighet att skapa en så bra utformad enkät som möjligt. 

  

3.4.6. Anonymitet 
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Vad gäller anonymiteten kan vi endast lova det vi är medvetna om och kan gå i god för (Hagevi & 

Viscovi, 2016, s. 177). Med ett meddelande i enkätens introduktion förklarades att svaren kommer 

att vara anonyma samt att ingen obehörig kommer att ta del av svaren. Bryman och Bell (2013, s. 

673) menar att det är sedvanligt att skriva “att svaren kommer att behandlas konfidentiellt eller 

anonymt”, vilket har skett i den inledande texten av enkäten. 

  

3.4.7 Nackdelar med enkät 

Det finns givetvis nackdelar och en del problem med enkäter som är viktiga att ha i åtanke. 

Enkätfrågorna får inte anses betydelselösa eller tråkiga av respondenterna (Bryman & Bell, 2013, s. 

247) vilket leder till vikten av relevanta frågor samt god utformning av dem. Det kanske vanligaste 

problemet enligt Bryman och Bell (2013, s. 247) är att respondenterna vanligtvis inte kan få hjälp 

med tolkning av frågor. Det problemet löstes genom vår närvaro vid enkätutdelningen, då 

möjligheter har funnits att besvara grundläggande frågor gällande enkätens genomförande. Bryman 

och Bell (2013, s. 248) menar även att ett vanligt problem är risken att enkäterna inte är komplett 

ifyllda. För att inte riskera att förlora hela enkäter på grund av att något svar inte är ifyllt har vi valt 

att göra alla frågor obligatoriska för att sedan kunna skicka in enkäten. 

  

Ett annat problem som följde med en enkät online, som vi inte hade tagit i beaktning, var beroendet 

av konstant internetuppkoppling. Vid ett tillfälle tappades internetuppkoppling på den tekniska 

enhet som respondenten i fråga använde sig av, vilket ledde till ett onödigt bortfall då respondenten 

ej ansåg sig ha tid och lust att börja om från början. Dock anses det att bortfallet hade blivit 

betydligt mer omfattande om enkäten delats via mail eller sociala medier. 

  

3.4.8 Skalnivåer 

Vad beträffar skalnivåer förklarar Patel och Davidson (2003, s. 110–111) att det grundas på diverse 

kännetecken som variablerna i en kvantitativ studie kan tänkas ha. Den första skalnivån som vi 

använts oss av är nominalskala vilket skapar en gruppindelning av kön och sysselsättning. Vidare 

ingår en ordinalskala som gör en form av rankning som dock inte behöver hålla ett visst bestämt 

avstånd och det är i detta fall åldern, som delats upp som 0–18 år, 19–30 år, 31–45 år, 46–60 år 

samt 60+. Till sist har en intervallskala använts, som är en form av rankning, fast där avstånden är 

bestämda och lika för alla genom en sjugradig likertskala. 

 

3.4.9 Omkodning 
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Kodning av enkäterna har gjorts som förarbete till analys i SPSS, och innebär att alla data från 

enkäterna har fått det som Bryman och Bell (2013, s. 165) beskriver som sifferetiketter för att kunna 

använda den insamlade data i SPSS. 

 

Jag har tagit del av enkäten vid: 

Högskolan i Gävle 0 

Södertörns Högskola 1 

 

Kön: 

Man 0 

Kvinna 1 

Annat 2 

 

Ålder: 

0–18 0 

19–30 1 

31–45 2 

46–60 3 

61 + 4 

 

Huvudsaklig sysselsättning: 

Student 0 

Anställd 1 

Chef 2 

Egen företagare 3 

Arbetssökande 4 

Pensionär 5 

Annat 6 

 

En omkodning som inte bestod av en fråga i enkäten skapades för att kunna skilja på vilken enkät 

som hade den manliga bilden och vilken enkät som hade den kvinnliga bilden. 

 

Enkät manlig bild 0 

Enkät kvinnlig bild 1 

Tabell 2 - Omkodning (egen) 

 

3.5 Bortfall och svarsfrekvens 

3.5.1 Bortfall 

Den främsta nackdelen med enkäter är risken för stort bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 248; Hultén 

et al., 2007, s. 78). Detta är något vi är väl medvetna om och agerar därmed för att nå ett så litet 

resultat av bortfall som möjligt. Bryman och Bell (2013, s. 672) märker av ett mindre bortfall 

gällande enstaka obesvarade frågor vid enkäter online, således valdes att göra alla frågorna i 

enkäten obligatoriska att svara på för att kunna skicka in. Enkäten har även utformats så att endast 
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viktiga och relevanta frågor finns med, då enkäten inte ska vara för lång (Bryman & Bell, 2013, s. 

249). 

  

Bryman och Bell (2013, s. 249–250) tar upp förslag på åtgärder för att minska bortfall genom att 

exempelvis erbjuda någon form av kompensation samt skriva en tydlig förklaring till varför dessa 

enkätsvar är betydelsefulla för oss. Vi bestämde oss för att locka med en utlottning av två stycken 

biobiljetter till en person som valde att svara. Vad gäller en bra formulerad introduktionstext 

kompletterade vi en sådan med den första muntliga kontakt vi hade med respondenten. När det 

uppstod frågor kunde ytterligare förklaringar ges och därmed en möjlighet att tydligare betona hur 

viktig deras medverkan var för oss. 

  

3.5.2 Svarsfrekvens 

Statistik för bortfall utfördes genom att räkna antalet personer som tackade nej till att delta i enkäten 

eller av andra skäl räknats som ett bortfall. Det resulterade i ett bortfall på 51 stycken, uppdelat på 

32 i Gävle och 18 vid Södertörn. Bortfallen i Gävle berodde på att de tillfrågade valde att tack nej 

till att delta i enkäten. På Södertörn bestod 17 av bortfallen av individer som valde att tacka nej till 

deltagande och ett bortfall var på grund av tekniska problem. Vid kodningen av insamlade data 

inför analys, konstaterades att 23 av respondenterna inte angivit att de var studenter och därmed inte 

valbara medlemmar för den angivna populationen. Det sista bortfallet berodde på den mänskliga 

faktorn, genom en teknisk miss i hanteringen av data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal användbara enkäter  

_______________________________________          x 100  

 

Totala urvalet minus medlemmar av urvalet som inte 

             passar eller som inte går att få tag i  

 

                     159 

______________________    x 100 = 76 %  

                  

                  233 - 24  

 

Figur 4 - Räkna ut svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2013) 

Figur 5 - Vår svarsfrekvens 
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Totalt ger detta oss ett bortfall om 32 + 17 + 1 + (23 + 1) = 74. Detta ger, enligt formeln angiven av 

Bryman och Bell (2013, s. 203), en svarsfrekvens om 76%. Genom att jämföra vår svarsfrekvens 

med kategoriseringen gjord av Mangione (1995, s. 60–61) som Bryman och Bell (2013, s. 249) har 

hänvisat till, kan vi se att vår svarsfrekvens ligger i den andra kategorin, “70-85 procent: bra”. 

  

3.6 Analysmetod 

För att analysera svaren från enkäterna har all data sammanställts i Excel, omkodning av de svar 

som krävt det samt en överföring av alla data till det statistiska datorprogrammet SPSS. Enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 365) står SPSS för Statistical Package for the Social Sciences och är 

inom samhällsvetenskapen möjligtvis det mest tillämpade programmet när resultat av kvantitativ art 

ska analyseras. Det första som utfördes i SPSS var deskriptiva analyser, för att kontrollera att 

omkodningen har utförts på ett korrekt sätt och alla variabler är markerade och fungerar som de ska. 

  

3.6.1 Statistisk signifikans 

När stickprov utförs finns det alltid en angelägenhet att se i vilken grad det går att generalisera 

svaren till den angivna populationen, vilket går att kontrollera genom att utförandet av ett test som 

mäter den statistiska signifikansnivån (Bryman & Bell, 2013, s. 360). Detta ger egentligen bara en 

grund till vilken tillit forskaren kan ha gentemot sina resultat och sker genom att sambandet mellan 

två variabler granskas för att utvisa i vilken grad risken är att slutsatsen visar existensen av ett 

samband trots att det inte förekommer något sådant (Bryman & Bell, 2013, s. 360). Den vanligaste 

nivån av signifikans som brukar godkännas är p <0,05 vilket innebär att en på tjugo kan riskera att 

visa en felaktig slutsats (Bryman & Bell, 2013, s. 361).  

 

3.6.2 T-tester 

Enligt Eliasson (2013, s. 132) är ett t-test för oberoende urval något som används när det finns en 

önskan att studera om skillnader uppstår mellan två grupper, vad gäller uppdelningen av intervall- 

eller kvotvariabler. Det går att kontrollera testets standardavvikelse med hjälp av Levene’s Test for 

Equality of Variance där värdet ska vara 0.10 som visar på skapligt lika standardavvikelser 

(Eliasson, 2013, s. 5). Ytterligare ett värde att hålla koll på är det som rör statistiskt signifikant 

samband för att se i vilken utsträckning testets resultat kan återspeglas till populationen, här ska 

värdet vara under den signifikansnivå som valts (Eliasson, 2013, 135). Vi har valt en nivå på 95 %.  
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3.6.3 Klusteranalys 

När det finns ett stort antal variabler kan det vara en fördel att skapa mindre grupperingar av dessa 

istället, vilket sker genom en metod som kallas för klusteranalys (Olsson & Sörensen, 2011, s. 197). 

Detta sker med hjälp av SPSS som gör en indelning utifrån alla respondenters svar. Vi valde att dela 

upp det i fyra olika kluster med alla enkätsvar som grund, då vi ansåg att detta gav en någorlunda 

jämn fördelning i varje kluster. I resultatet har dessa kluster namngetts och det är sunt att ha i åtanke 

att detta är en kraftig generalisering av svaren. Vi har valt att ha med det för att lättare urskilja olika 

personlighetstyper. 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 41,000 

2 38,000 

3 55,000 

4 25,000 

Valid 159,000 

Missing 0,000 

Tabell 3 - Number of Cases in each Cluster - Alla enkätsvar (egen) 

 

3.6.4 Korrelationsanalys 

En korrelationskoefficient används då forskaren vill studera två variablers förhållande till varandra 

(Svartdal, 2010, s. 220). När två variabler uppvisar en samvariation kan det beskrivas genom att den 

ena variabelns värde uttrycker något om den andra variabelns värde, detta beskrivs genom siffror 

och den vanligaste metoden är Pearsons produktmomentkorrelation som brukar förkortas med r. 

Den högsta, perfekta korrelationen markeras med 1,0 och den lägsta, inget samband markeras med 

0 (Svartdal, 2010, s.144). Dessa värden kan även vara negativa vilket visar riktningen på det 

samband som visas (Bryman & Bell, 2013, s. 355). Den acceptabla nivån har bestämts till en 

korrelation på minst 0,6 samt en signifikans på 0,01-nivån eller bättre, vilket är markerat genom 

innehavandet av två asterisker (**). 

 

3.6.5 Faktoranalys 

Olsson och Sörensen (2011, s. 196) menar att en av de huvudsakliga avsikterna med faktoranalyser 

är att korrelationer kan förklaras genom urskiljandet av bakomliggande faktorer till variablerna. 

Med hjälp av en faktoranalys kan faktorer skapas med de variabler som passar ihop. Remenyi, 
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Williams, Money och Swartz (1998, s. 223) förklarar att det första steget i användandet av en 

faktoranalys är att kontrollera värdet på Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), som ska ligga över 0,5 för att 

anses vara acceptabelt och tillräckligt för att gå vidare med analysen. Vi har fått ett värde på 0,771 

vilket vi är nöjda med. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
,771 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 
496,669 

df 55 

Sig. ,000 

Tabell 4 - KMO och Bartlett's Test - Alla enkätsvar (egen) 

 

3.7 Kvalitetsmått 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att vi undersöker det bestämda på ett rätt och trovärdigt sätt (Patel & 

Davidson, 2003, s. 98). Vid användandet av exempelvis ett enkätformulär, som i detta fall, ska 

enkäten som mätinstrument resultera i trovärdiga och trygga utfall (Eriksson och Wiedersheim-

Paul, 2014, s. 63). Tavakol och Dennick (2011, s. 54) menar att det finns en stor betydelse av att 

testa pålitligheten av undersökningens insamlade data. Bryman och Bell (2013, s. 171) förklarar 

reliabilitet med tre olika perspektiv; stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. 

  

Den interna reliabiliteten brukar vanligen mätas genom Cronbachs Alpha, där värdet på 

koefficienten kan vara mellan 0, som betyder ingen reliabilitet, och 1, som betyder utmärkt 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Tavakol och Dennick (2011, s. 54) hävdar att godtagbara 

värden på Cronbach’s Alpha sträcker sig mellan 0,7 och 0,95. Vi presenterar nedan våra värden från 

aktuella framtagna data och analyser, dessa värden har vi varit nöjda med och därmed inte valt att ta 

bort någon fråga. De har däremot presenterats för att se skillnader i olika värden och statistiken i sin 

helhet går att ta del av via bilaga 3. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,741 11 

 

Tabell 5 - Cronbach's Alpha - Alla enkätsvar (egen) 
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Vi har ett värde på 0,741 avseende inläst data från alla svar, vilket vi anser får ses som godkänt. Det 

högsta värdet på Cronbach’s Alpha hade uppnåtts genom att ta bort frågan “När jag tar del av en 

negativ recension på internet blir jag nyfiken att granska recensenten” vilket hade gett oss ett värde 

på 0,765. Något vi däremot inte valt att göra. 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,699 11 

Tabell 6 - Cronbach's Alpha - Manlig enkät (egen) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,760 11 

Tabell 7 - Cronbach's Alpha - Kvinnlig enkät (egen) 

  

För den manliga enkäten har vi en Cronbach’s Alpha på 0,699, men tar vi bort frågan “När jag tar 

del av en negativ recension på internet blir jag nyfiken att granska recensenten” nås ett värde på 

Cronbach’s Alpha om 0,760. Den kvinnliga enkäten ger oss en Cronbach’s Alpha på 0,760, men 

genom att ta bort frågan avseende om recensenten ansågs vara personlig eller opersonlig skulle 

värdet ligga på 0,789.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,735 11 

Tabell 8 - Cronbach's Alpha - Manliga svar (egen) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,748 11 

Tabell 9 - Cronbach's Alpha - Kvinnliga svar (egen) 



 

 
”Skapandet av förtroende inom eWOM” - S. Petersson & S. Svantesson  

 

 35 

 

Ytterligare en uppdelning av insamlade data är den mellan manliga svar och kvinnliga svar. Där har 

Cronbach’s Alpha uppgått till 0,735 för de manliga svaren. Hade ett högre värde önskats hade vi 

kunnat plocka bort frågan “inför ett köpbeslut använder jag mig av t.ex. recensioner och betyg om 

produkten på internet” för att nå ett värde på 0,770. Cronbach’s Alpha avseende svaren från 

kvinnorna ligger värdet på 0,748. Det hade kunnat ökas till 0,785 om frågan avseende om 

recensenten ansågs vara personlig eller opersonlig. 

  

3.7.2 Validitet 

Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 62) ska en mätning ske av vad som från början är 

bestämt att mäta, därmed blir validiteten det mest väsentliga kravet på ett instrument som används 

till mätning. En god validitet skapas av att vi har förståelse om vad vi ska studera och därefter även 

agerar efter det (Patel & Davidson, 2003, s. 98). Det handlar om att forskningen är har stöd i det 

som är relevant, äkta och sanningsenlig för att verka till läsarens hjälp i form av trygghet mot 

presenterade data och analys, menar Denscombe (2004, s. 142). Vi har utgått från Xu (2014) och 

strävat efter att utföra denna studie med hennes artikel som grundpelare. Frågorna har presenterats 

och kopplats till berörd litteratur vid underrubriken Operationalisering. 

  

3.7.3 Generaliserbarhet 

Huvudpoängen med en generalisering inom en kvantitativ studie är enligt Bryman och Bell (2013, 

s. 177) att kunna hävda att resultatet kan appliceras på andra människor än de faktiska 

respondenterna. Beroende på hur representativt urvalet är av den totala populationen kan sådana 

antaganden göras. Vi anser att resultaten från vår studie inte går att generalisera. Som nämnt ovan, 

kan vi inte heller påstå att våra resultat är generaliserbara för studenter, eftersom vårt stickprov är 

baserat på för få enkäter. Däremot anser vi att resultaten ger en indikation som kan vara värd att 

analysera för eventuell vidare forskning i större skala. 

  

3.7.4 Korroborering och falsifiering 

Genom tillämpningen av ett deduktivt förhållningssätt har målet hela tiden varit att kunna 

korroborera, bekräfta hypoteserna. Kluge (1997, s. 84) förklarar det genom att hypoteserna 

kontrolleras gentemot empirin och i förhållande till det visas graden av bekräftelse. En bekräftelse 

är däremot inte något säkert bevis (Kluge, 1997, s. 84) och det går aldrig att garantera att 

hypoteserna är riktiga (Kjellberg & Sörqvist, 2015, s. 284). När korroborering inte är möjligt blir 
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det istället en fråga om falsifiering, där hypoteser bör vara formulerade på ett sådant sätt att de kan 

motbevisas (Denscombe, 2004, s. 240).  Kjellberg och Sörqvist (2015, s. 284) hänvisar till 

falsifieringskravet som handlar om att forskare ska eftertrakta en falsifiering snarare än bekräftelse. 

  

3.8 Metodkritik  

Genom hela metodkapitlet har vi diskuterat fördelar, nackdelar samt vilken typ av kritik som finns 

gentemot tillvägagångssätt och val. Vi vill härmed sammanfatta dessa: 

  

● Den främsta metodkritiken riktas till urvalet och dess storlek. Vi är väl medvetna om att 

respondenterna är för få enligt riktlinjerna från Krejcie och Morgan (1970, s. 2). Det går 

därmed inte att generalisera resultaten till den angivna populationen och detta bidrar att vi 

endast kan ge indikationer baserat på våra resultat. Det hade därmed varit bra om vi tillägnat 

ytterligare en dag för att samla in enkätsvar. Vi hade även kunnat befinna oss på ytterligare 

en eller två högskolor för att öka kvaliteten och storleken på urvalet, vilket det inte funnits 

möjlighet till. 

  

● Tack vare att genomföra studien med hjälp av en surveyundersökning, med simpel 

fotoredigering, har en fiktiv eWOM upplevelse skapats. Om kunskap funnits, tid att 

tillgodogöra sig kunskap eller ekonomiska medel att anlita en kunnig person för att 

manipulera en hemsida. Likt flertalet av de studier som teorin är grundat på, hade det kunnat 

generera en betydligt mer realistisk eWOM upplevelse för vårt urval. 

  

● Valet att genomföra en kvantitativ studie har satt en prägel på alla moment av 

tillvägagångssättet. Detta val grundar sig i att majoriteten av den forskning vi tagit del av 

inom ämnet är av kvantitativ art. Med tanke på att det inte är speciellt många resultat som är 

statistiskt signifikanta och därmed inte går att använda, är vi medvetna om att en annan 

synvinkel och förståelse för vår problemformulering hade skapats om vi istället valt att göra 

en kvalitativ studie. 

  

● Gällande en strävan efter att uppnå ett så pass slumpmässigt urval som möjligt anser vi att 

ett gott försök har gjorts. Däremot är vi medvetna om att en kontakt med aktuellt lärosäte 

hade kunnat ge oss en beteckning över alla studenter på högskolorna (Eliasson, 2013, s. 45), 

för att sedan använda det som urvalsram och då ha tillfälle att utföra de urval som följer 

forskningspraxis, nämligen sannolikhetsurval eller slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 

2013, s. 185). Vi hade i så fall hamnat i en situation där varje utvald student hade behövts 
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kontaktats och bjudas in att svara på enkäten. Det hade med all säkerhet även blivit aktuellt 

med att skicka ut påminnelser och föra anteckningar över vilka som svarat och inte. Vi 

ansåg att det skulle vara bättre och mer effektivt att stå i högskolornas entréhallar och 

bibliotek och samla in svaren på en gång.  
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4. Resultat  
 

4.1 Deskriptiv statistik 

Totalt ligger 159 svar som grund till framtagandet av resultat och analyser. Genom den deskriptiva 

statistiken kan utläsas att enkätens alla frågor är besvarade av samtliga respondenter. En jämn 

fördelning har uppnåtts av svar avseende manlig och kvinnlig enkät, så när som på en person. Det 

finns även en jämn fördelning mellan vilket lärosäte som enkäten har besvarats har tagits del vid 

och mellan könen. Det är nästintill en total dominans av personer som befinner sig i åldersspannet 

19–30 år. Det finns en spridning av svaren från likertskalorna mellan det lägsta i siffran 1 och det 

högsta i siffran 7 men sammantaget befinner sig medelvärdet för de olika frågorna i intervallet 3,5 - 

5.  

  

Några jämförelser har gjorts mellan den manliga och den kvinnliga enkäten för att se om några 

större skillnader uppstår mellan enkäterna. Den manliga enkäten hade 79 enkätsvar och den 

kvinnliga enkäten hade 80 svar.  Vad gäller den deskriptiva statistiken för de enskilda enkätsvaren 

fanns det inte några större skillnader i jämförelse med den deskriptiva statistiken för alla 

enkätsvaren. 

  

Ytterligare en jämförelse har tagits fram och det är den som visar de manliga svaren och de 

kvinnliga svaren, oberoende av vilken enkät de har tagit del av. Därmed var det nödvändigt att ta 

bort de som angett “annat” på frågan avseende kön. Det är 76 svar från män och den fråga som 

skilde sig något avseende svaren var att ingen svarade det högsta alternativet gällande om 

recensenten skulle svara konstruktivt vid delgivandet av oro, där var siffran 6 det högsta svaret. För 

den data som endast innefattar de kvinnliga svaren finns ett antal på 81 stycken och det finns ingen 

fråga som har avvikande svarsalternativ än de svar som gäller för alla enkäter. 

  

4.2 T-tester 

T-tester har genomförts för att mäta och jämföra medelvärden med kön som den oberoende 

variabeln och övriga frågor som ansetts vara intressanta att studera som den beroende variabeln. 

Genom att göra detta har resultat påvisats som indikerar på medelvärden på frågor med likertskalor 

för män respektive kvinnor. T-testerna har utförts både på enkäten med manlig profilbild samt 

enkäten med kvinnlig profilbild.  
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Kön            Mean 

Man 3,55 

Kvinna 3,63 

Total 3,59 

 Tabell 10 - T-test av manlig profilbild     Tabell 11 - T-test av kvinnlig profilbild                   

(Sig2. ,802) (egen)                (Sig2. ,814) (egen) 

Generellt visas ett något högre värde av förtroende på den kvinnliga profilbilden, 3,92, än den 

manliga, 3,59.  Dessutom visar t-testet att män indikerar en större benägenhet att basera ett beslut på 

den kvinnliga profilbilden, 3,97, än på den manliga profilbilden, 3,55. Även kvinnor visar en 

tendens att hellre basera beslutet på den kvinnliga profilbilden, 3,88, än den manliga profilbilden, 

3,63, även om resultaten ligger närmare varandra. 

 

Däremot är det viktigt att påpeka att vid signifikanstestet (2-tailed) av dessa värden kan det tydligt 

utläsas att de ligger väldigt högt, nämligen på 0,802 för det kvinnliga och 0,814 för den manliga. 

Det betyder att skillnaden i medelvärde bara med 20 % säkerhet kan hittas i hela populationen, 

vilket inte är tillräckligt för att kunna se skillnaden som signifikant för hela populationen. Enligt 

praxis ska det med 95 % säkerhet kunna hittas i hela populationen för att det ska ses som 

signifikant. Det går inte att hävda att resultatet stämmer överens med populationen, däremot 

bedöms det att den skillnaden som funnits ändå ska presenteras trots bidragandet till en stark 

begränsning av möjligheterna att använda dessa resultat för att diskutera och analysera. 

  

T-test (manlig/kvinnlig enkät) 

Kön Utifrån den tillgängliga informationen på 

hemsidan, litar jag på recensentens 

kompetens 

 

T-test för variablerna kön kontra upplevd kompetens ger klara siffror som tyder på att den kvinnliga 

profilbilden ger en högre uppfattning av kompetens. Den kvinnliga profilbilden ger ett sammanlagt 

totalt medelvärde på 3,96, vilket uppdelat ger ett medelvärde för män på 3,81 och för kvinnor på 

4,09. Motsvarande värden för den manliga profilbilden skapar det sammanlagda totala medelvärdet 

på 3,68, vilket är uppdelat på män 3,75 och kvinnor 3,61. Signifikansvärdena för resultaten befinner 

T-test (manlig/kvinnlig enkät) 

Kön Jag är beredd att basera mitt beslut på den 

tillgängliga informationen, eftersom jag ser 

den som trovärdig 

 

 
Kön              Mean 

Man 3,97 

Kvinna 3,88 

Total 3,92 
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sig inte på den önskade 5% nivån, utan ligger på den manliga profilbilden 0,657 och den kvinnliga 

profilbilden 0,417. 

  

 

      

                                    Kön                Mean 

Man 3,75 

Kvinna 3,61 

Total 3,68 

 Tabell 12 - T-test av manlig profilbild   Tabell 13 - T-test av kvinnlig profilbild  

(sig2. ,657) (egen)     (sig2. ,417) (egen) 

  

T-test (manlig/kvinnlig enkät) 

Kön Jag upplever denna recensent som 

opersonlig/personlig 

 

Det tredje t-testet utfördes mellan variablerna kön och skalvariabeln opersonlig/personlig. På den 

manliga profilbilden är det sammanlagda medelvärdet 4,74, varav uppdelningen visar för män ett 

värde på 4,70 och för kvinnor 4,79. Den kvinnliga profilbildens totala medelvärde är 5,04, uppdelat 

på värdet för män på 5,64 och för kvinnor på 4,53. Den manliga profilbildens signifikansvärde är 

0,801 och den kvinnliga profilbildens värde är 0,000. Det innebär att variansen i medelvärde på den 

kvinnliga profilbilden är signifikant och bör därför återfinnas i den hela populationen. 

  

 Tabell 14 - T-test av manlig profilbild    Tabell 15 - T-test av kvinnlig profilbild 

(Sig2. ,000) (egen)   (Sig2. ,801) (egen) 

 

T-test (alla svar) 

Kön Jag upplever denna recensent som 

opersonlig/personlig 
 

Det var intressant att studera variablerna kön gentemot opersonlig/personlig vidare med tanke på 

värdet ovan. Detta utfördes genom ett t-test baserat på samtliga enkätsvar. Det visas då ett 

 

 
Kön               Mean 

Man 3,81 

Kvinna 4,09 

Total 3,96 

 

 
Kön Mean 

Man 5,64 

Kvinna 4,53 

Total 5,04 

 

 
Kön Mean 

Man 4,70 

Kvinna 4,79 

Total 4,74 
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medelvärde på 5,14 för män och 4,65 för kvinnor, och ett sammanlagt medelvärde på 4,89. 

Signifikansvärdet för dessa resultat är 0,039 vilket är signifikant på 5 % nivån. 

 

 Kön Mean 

Man 5,14 

Kvinna 4,65 

Total 4,89 

Tabell 16 - T-test av alla enkätsvar (Sig2. ,039) (egen) 

4.3 Klusteranalys   

En sammanställning av fyra olika kluster har skett utifrån alla våra insamlade svar (159 stycken) för 

att på ett enklare sätt kunna visa beteenden som utmärker våra respondenter. Dessa kluster har 

beskrivits som karaktärer som även har namngetts som ”Inkonsekventa Ida”, ”Granskaren Gustaf”, 

”Positiva Petra” och ”Skeptiska Sara”. Hela klusteranalysen går att ta del av via bilaga 2. 

  

4.3.1 Kluster 1 - ”Inkonsekventa Ida” 

I detta kluster är det till största del kvinnliga studenter vid Södertörns Högskola som är 19–30 år. 

De har främst svarat på den enkät som innehöll profilbilden av en man. Kluster ett motsvarar 25,8 

% och har namngetts till ”Inkonsekventa Ida”. 

  

”Inkonsekventa Ida” tar del av recensioner och betyg online ibland och ibland inte, däremot blir hon 

inte speciellt nyfiken att granska recensenten om betyget är negativt. ”Inkonsekventa Ida” tycker att 

mannen på profilen verkar vara mer lagd åt det ärliga och personliga hållet med en neutral 

inställning till om han visar en omtänksam attityd. ”Inkonsekventa Ida” har en något mer negativ 

inställning till om den manliga recensenten besitter tillräcklig kompetens, om han skulle svara 

henne konstruktivt och är lite mer tveksam till att följa hans råd. ”Inkonsekventa Ida” anser det 

varken vara troligt eller inte så troligt att andra människor skulle vara benägna att lita på 

recensenten men hon anser att den tillgängliga informationen inte är tillräckligt trovärdig för att hon 

själv kan basera sitt beslut på med hänsyn till det. 

  

4.3.2 Kluster 2 - ”Granskaren Gustaf” 

I kluster nummer två har mestadels manliga studenter svarat på den enkät som innehöll den 

kvinnliga profilbilden. Studenterna är främst i åldern 19–30 år och representerar främst Södertörns 

Högskola. Klustret täcker 23,9 % och skildras genom “Granskaren Gustaf”. 
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“Granskaren Gustaf” utmärker sig då han är den som till störst del faktiskt blir nyfiken av att 

granska recensenten lite närmare när recensionen eller betyget är av negativ art. Han brukar även 

använda sig av recensioner ganska ofta när en köpintention uppkommit. Vad gäller denna profil 

som är av en kvinnlig recensent anser han att hon verkar vara åt det varmare och ärligare hållet, 

däremot inte fullt ut. Han upplever henne å andra sidan som personlig. “Granskaren Gustaf” tror 

dock att kvinnan inte besitter tillräcklig kompetens att han kan lita på henne helt och hållet, vilket 

även påverkar att han inte riktigt kan tänka sig att följa hennes råd. När “Granskaren Gustaf” ska ta 

ett beslut är han inte riktigt beredd att göra det utifrån den information som fanns tillgänglig 

tillsammans med den kvinnliga bilden, däremot är han något mer benägen att tro att andra 

människor skulle lita på kvinnan som recensent.  

  

4.3.3 Kluster 3 - ”Positiva Petra” 

I detta kluster finns främst kvinnor som studerar på Högskolan i Gävle och som befinner sig i åldern 

19–30 år. De har till något större del svarat på den enkät som innehar den kvinnliga profilbilden. 

Här finns den största delen av respondenterna sammanförda genom 34,6 % av alla och klustret 

beskrivs av ”Positiva Petra”. 

  

Det som utmärker ”Positiva Petra” är att den övergripande positiva inställningen gentemot den 

kvinnliga recensentens profil. ”Positiva Petra” är den som i störst utsträckning använder sig av 

recensioner och betyg på internet inför ett köpbeslut samtidigt som hon brukar ta tid att granska en 

recensent om den lämnar en negativ recension. ”Positiva Petra” tycker att kvinnan på bilden verkar 

vara ärlig men ställer sig ganska neutralt gentemot om hon utstrålar värme, är personlig samt visar 

en omtänksam attityd. ”Positiva Petra” tycker att kvinnan verkar vara ganska kompetent och skulle 

troligen kunna tänka sig följa hennes råd. Hon ställer sig neutral till att kvinnan skulle ta sig tid att 

svara henne konstruktivt om något hon skulle oroa sig över gällande en produkt. ”Positiva Petra” är 

den som till störst del anser att andra människor skulle lita på kvinnan och hon är även beredd att 

basera sitt eget beslut utifrån den informationen som finns att tillgå i och med att hon anser att den 

är tämligen trovärdig. 

  

4.3.4 Kluster 4 - “Skeptiska Sara” 

I det sista klustret hittas till största del kvinnliga studenter vid Södertörns Högskola som befinner 

sig i åldersspannet 19–30 år. De har främst svarat på den enkät som innehöll profilbilden av en man. 
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Kluster fyra är det minsta klustret och utgör endast 15,7 % av totalen och har namngetts till 

”Skeptiska Sara”. 

  

”Skeptiska Sara” är den som till minst del använder sig av internet och tar del av recensioner och 

åsikter inför ett köpbeslut, det händer ibland och ibland inte. Hon visar inte heller några tecken på 

en nyfikenhet att granska recensenten mer ingående. ”Skeptiska Sara” ställer sig något misstänksam 

till den manliga recensenten och anser att han visar på en mindre omtänksam attityd samt vara åt det 

kallare hållet. ”Skeptiska Sara” anser att mannen har en låg kompetens och skulle troligen inte följa 

hans råd. Skulle ”Skeptiska Sara” uttrycka sin oro över något tror hon inte att mannen skulle svara 

henne konstruktivt. ”Skeptiska Sara” anser att det kan vara mindre troligt att andra människor skulle 

lita på denna manliga recensent och hon skulle inte kunna basera sitt eget beslut som grundas i den 

tillgängliga informationen av recensenten och recensionen. 

 

4.4 Korrelationsanalys 

  

För att skapa översiktlig bild av vilka enkätfrågor som har ett statistiskt samband har 

korrelationsanalyser utförts på ett flertal olika sammansättningar av aktuellt urval. Dessa är “alla 

enkätsvar”, “kvinnliga svar” samt “manliga svar”. Genom att, som Bryman och Bell (2013, s. 363) 

uppmanat till, vara ytterst noggranna att enbart ta i beaktning och presentera sådana korrelationer 

som har ett signifikansvärde på 0,01 nivån eller bättre (2-tailed). 

4.4.1 Korrelationsanalys - alla enkätsvar 

Korrelationsanalys – alla enkätsvar 

Fråga 15 Fråga 12 r 0,657**  

Fråga 12 Fråga 11 r 0,642** 

Fråga 15 Fråga 11 r 0,596** 

Tabell 17 - Korrelationsanalys av alla enkätsvar (egen) 

  

Fråga 11: Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, litar jag på recensentens kompetens 

Fråga 12: Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, kan jag tänka mig att följa 

recensentens råd. 

Fråga 15: Jag är beredd att basera mitt beslut på den tillgängliga informationen, eftersom jag anser 

den som trovärdig. 

  

4.4.2 Korrelationsanalys - uppdelat mellan svar från kvinnor och svar från män 
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För att ha möjlighet att koppla analysen till den teoretiska referensramen på ett korrekt sätt, har 

denna korrelationsanalys delats upp i manliga svar och kvinnliga svar utifrån samtliga enkäters data. 

Utgångspunkten är från kvinnornas svar med signifikans nivå (2-tailed) på 0.01 nivån vilka är 

markerade med ** och ett Pearson korrelationsvärde över 0,600 – och tagit samma värden för 

männens svar. Det var dock bara de två första i männens svar som översteg 0,600 – men för 

jämförelsens skull tog vi med samma korrelationer.  

  

4.4.2.1 Kvinnliga svar 

Korrelationsanalys – kvinnliga svar 

Fråga 15 Fråga 12 r 0,691** 

Fråga 12 Fråga 11 r 0,671** 

Fråga 10 Fråga 9 r 0,620** 

Fråga 15 Fråga 11 r 0,619** 

Tabell 18 - Korrelationsanalys av kvinnliga svar (egen) 

 

Fråga 9: Jag upplever denna recensent som varm/kall. 

Fråga 10: Jag anser att denna recensent visar en omtänksam attityd. 

Fråga 11: Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, litar jag på recensentens kompetens. 

Fråga 12: Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, kan jag tänka mig följa recensentens 

råd. 

Fråga 15: Jag är beredd att basera mitt beslut på den tillgängliga informationen, eftersom jag ser den 

som trovärdig. 

4.4.2.2 Manliga svar 

Korrelationsanalys – manliga svar 

Fråga 15 Fråga 12 r 0,620** 

Fråga 12 Fråga 11 r 0,614** 

Fråga 10 Fråga 9 r 0,503** 

Fråga 15 Fråga 11 r 0,579** 

Tabell 19 - Korrelationsanalys av manliga svar (egen) 

 

Fråga 9: Jag upplever denna recensent som varm/kall. 

Fråga 10: Jag anser att denna recensent visar en omtänksam attityd. 

Fråga 11: Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, litar jag på recensentens kompetens. 

Fråga 12: Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, kan jag tänka mig följa recensentens 

råd. 
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Fråga 15: Jag är beredd att basera mitt beslut på den tillgängliga informationen, eftersom jag ser den 

som trovärdig. 

 

4.4.3 Negativ korrelation - svar från den kvinnliga enkäten  

Det är ett korrelationsvärde som markant skildes från mängden. Denna korrelation hittades när 

korrelationsanalys utfördes på enkäten med kvinnlig profilbild. Eftersom denna korrelation inte 

fanns på den manliga enkäten, utgör den en intressant avvikelse från mönstret och bör därför lyftas 

fram. 

 

Korrelationsanalys – kvinnliga enkäten 

Fråga 8 Fråga 2 r -0,317** 

Tabell 20 - Negativ korrelation från den kvinnliga enkäten (egen) 

Fråga 2: Kön 

Fråga 8: Jag upplever denna recensent som opersonlig/personlig 

 

4.5 Faktoranalys 

En faktoranalys av studiens variabler skapar fyra faktorer med ett eigenvärde som är 1 eller högre. 

Det innebär att det finns fyra olika faktorer bland variablerna som besvarar mer än vad varje 

variabel kan göra var för sig. Kumulativt svarar dessa fyra faktorer för 67,778% av variationen i 

svaren. Den starkaste faktorn (1) har ett eigenvärde på 3,658 och står för 33,253% av variationen 

vilket kan jämföras med den näst starkaste faktorn (2) som står för 13,885% av variationen.  

 

Faktor 1 består av variablerna “Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, kan jag tänka 

mig följa recensentens råd”, “Utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan, litar jag på 

recensentens kompetens”, “Jag är beredd att basera mitt beslut på den tillgängliga informationen, 

eftersom jag ser den som trovärdig” och “Hur troligt är det att andra människor skulle lita på denna 

recensent?”. Faktor 2 består av variablerna “Jag upplever denna recensent som kall eller varm” och 

“Jag anser att denna recensent visar en omtänksam attityd”. Hela den roterade faktor matrisen går 

att se i bilaga 4. 
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Rotated Factor Matrixa 

  

Factor 

1 2 3 4 

Utifrån den tillgängliga informationen 

på hemsidan, kan jag tänka mig följa 

recensentens råd ,814 ,131     

Utifrån den tillgängliga informationen 

på hemsidan, litar jag på recensentens 

kompetens ,748 ,154 ,183 ,127 

Jag är beredd att basera mitt beslut på 

den tillgängliga informationen, 

eftersom jag ser den som trovärdig 
,736 ,166 ,211   

Hur troligt är det att andra människor 

skulle lita på denna recensent? ,478 ,170 -,159 ,415 

Jag upplever denna recensent som kall 

eller varm ,246 ,952 ,164   

Jag anser att denna recensent visar en 

omtänksam attityd ,276 ,518   ,306 

Tabell 21 - Roterad faktor matris, faktor 1 och 2 (egen) 

 

Factor 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3,658 33,253 33,253 

2 1,527 13,885 47,138 

3 1,239 11,264 58,402 

4 1,031 9,377 67,778 

5 ,827 7,520 75,299 

6 ,683 6,212 81,510 

7 ,516 4,695 86,206 

8 ,502 4,560 90,766 

9 ,390 3,547 94,313 

10 ,350 3,185 97,498 

11 ,275 2,502 100,000 

Tabell 22 - Total variation förklarad (egen)  
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5. Diskussion 
 

5.1 Förtroende för eWOM ur ett korrelationsperspektiv 

Det som går att utläsa av den korrelationsanalys som utförts avseende alla enkätsvar, är att tre 

frågor utmärker sig med höga värden. Den högsta korrelationen kopplar samman frågorna om 

informationen är trovärdig nog för att basera ett beslut på och om recensentens råd är tänkbart att 

följa. Respondenter har därmed lyckats skapa sig en uppfattning av recensenten trots saknaden av 

kunskap om denna, vilket Xu (2014, s. 137) påpekar brukar ske genom att observera de yttre 

attributen. Detta har lett till att förtroendet har påverkats i en positiv bemärkelse. Tack vare att ett 

förtroende har skapats kan det även ses att respondenterna har i sin beslutsprocess påverkats 

positivt, något som Babić Rosario et al. (2016, s. 314) och Reichelt et al. (2014, s. 74) menar är 

oerhört betydelsefullt för att köpviljan ska öka. 

  

Behovet av att skapa sig en uppfattning av recensenten för att ett förtroende ska uppstå kan även 

grunda sig i att recensenten formulerar sig på ett bra sätt och på så sätt kan visa sin kompetens inom 

ämnet. En god och logisk formulering hävdar O’Reilly och Marx (2011, s. 345) genom en av sina 

faktorer ligger till grund för utvärderingen av trovärdigheten av fakta tillgänglig på internet. 

Respondenterna anser därmed att recensenten på ett bra och tydligt sätt har formulerat sin åsikt om 

filmen vilket skapar ett intryck av kompetens. Genom ett välskrivet resonemang som visar på 

recensentens tidigare erfarenheter gällande filmer överlag har respondenterna en god grund att stå 

på. 

 

Korrelationsanalysen kan visa på tendenser att respondenterna har en sund och källkritisk 

inställning till information på internet. I denna undersökning har endast en bild av hemsidan visats 

upp, vilket betyder att någon mer ingående granskning av profilen än det som synts på bilden inte 

har gått att göra. Därmed har uppfattningen av recensenten grundats på den information som funnits 

tillgänglig. Det är svårt att ta ställning till vad som går att lita på när det gäller internet, något som 

Pan och Chiou (2011, s. 73) tar upp. Det är även svårt att lita på vem källan är som skrivit inlägget, 

vilket Cheung et al. (2008, s. 242) menar ska vara behjälpligt för att se användarnyttan i 

informationen. 

 

Faktumet att värdena från korrelationsanalyser på den manliga respektive den kvinnliga profilbilden 

är så pass jämbördiga, visar att könet på profilbilden inte har någon direkt inverkan på skapandet av 

förtroende hos mottagaren, oavsett om mottagaren är en man eller kvinna. Detta leder till att både 

H1 och H2 kan förkastas. Analysen innebär därmed en komplettering gentemot Xu (2014, s. 143), 
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genom att hävda att det inte finns någon större effekt på förtroendet beroende på könsskillnader i 

profilbilden. 

 

Den enda skillnaden mellan dessa två korrelationsanalyser är mellan faktorerna kön och frågan som 

avser huruvida recensenten är personlig eller opersonlig. Här kan korrelationsanalysen visa på ett 

avvikande beteende, där män har en tendens att se den kvinnliga profilbilden som mer personlig. 

Detta kan anses vara en intressant avvikelse, men även oförväntad. Analysen tyder på att studenter 

inte låter könet på profilbilden ha en avgörande inverkan på det sammantagna förtroendet, men att 

det trots ändå finns en något större benägenhet för män att övervärdera den upplevda sociala 

närvaron för kvinnliga profilbilder. Eftersom skillnaden inte uppkommer vid ytterligare frågor, ger 

det ett intryck av ett underliggande beteende hos män som allt eftersom har tränats bort men som 

ändå lyser igenom här. 

 

5.2 Profilegenskapernas inflytande genom faktoranalys 

 Xu (2014) har tagit fram en modell vilken denna studie har utgått från, som beskriver sambandet 

mellan profilegenskaper och hur de leder till förtroende. Modellen har som utgångspunkt i att 

förtroende skapas av två dimensioner, där den ena beskrivs som “bandwagon-effekten” och den 

andra som “upplevd social närvaro”. 

  

Genom att utforma enkäten med frågor som bland annat syftar till att mäta dessa begrepp skapas en 

möjlighet att analysera hur väl modellen stämmer överens med de resultat som erhållits. Genom att 

analysera den faktoranalys som genomförts kan det konstateras att de två dominerande faktorerna 

utgörs av just de frågorna ämnade att mäta den upplevda sociala närvaron genom ryktes- och 

profilbilden. Inte bara är variablerna representerade i dessa två faktorer, det går även att följa de två 

dimensionerna i genom faktorerna. Det visar på ett starkt samband mellan de respondenter som 

uppfattat recensenten och omdömet på ett kognitivt sätt och de som uppfattat den på ett affektivt 

sätt. 
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I den starkaste faktorn fanns frågan avsedd att mäta bandwagon-effekten som löd “hur troligt är det 

att andra skulle lita på denna recensent?”. Bandwagon-effekten leder sedan till kognitivt förtroende, 

vilket härleds till frågan “utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan litar jag på 

recensentens kompetens”. Från det kognitiva förtroendet fås sedan enligt modellen total upplevd 

trovärdighet vilket illustreras av frågorna “utifrån den tillgängliga informationen på hemsidan kan 

jag tänka mig att följa recensentens råd” och “jag skulle kunna tänka mig att basera mitt beslut på 

den tillgängliga informationens eftersom jag anser den vara trovärdig”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilbildens dimension spelar snarare på de känslor som framkallas och fungerar genom en 

upplevd social närvaro. Detta uppfattas således på ett mer affektivt plan med de visuella intryck och 

känslor som profilbilden skapar, vilket enligt Steinbrück et al. (2002, s. 2) skapar en mer bekant 

situation för läsaren. Båda dessa två dimensioner leder, enligt modellen, till ett upplevt förtroende 

för recensenten och omdömet i fråga. Vi finner nämligen att faktor nummer två innehåller de 

variabler som var avsedda att mäta upplevd social närvaro: “Jag upplever denna recensent som 

varm/kall” och affektivt förtroende “Jag anser att denna recensent visar en omtänksam attityd”. 

Enligt modellen av Xu (2014) ska det finnas ett samband mellan upplevd social närvaro och 

affektivt förtroende, vilket även påvisas av faktoranalysen och därmed styrker modellen. 

  

Bandwagon Effekten Kognitivt Förtroende Upplevt Förtroende 

Upplevd Social 

Närvaro 
Affektivt Förtroende 

Hur troligt är det att 

andra litar på denna 

recensent? 

Jag litar på 

recensentens 

kompetens 

Jag kan tänka mig 

att följa recensentens 

råd 

Jag kan tänka mig 

att basera mitt beslut 

- Trovärdig 

Jag upplever denna 

recensent som varm/kall 

Jag anser att denna 

recensent visar en 

omtänksam attityd 

1 

2 

Modell 2 - Faktor 1 och 2 i förhållande till modell 1 (egen) 
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Xu (2016, s. 143) hävdar dock att profilbilden har en större inverkan än ryktet, förutsatt att det finns 

en profilbild. I de fall det saknas en profilbild är ryktet istället en mer inflytelserik dimension. Det 

finns däremot anledning att ifrågasätta det, eftersom denna faktoranalys visar att faktor ett, som 

innehåller alla variabler från bandwagon-effekten förklarar 33,253 %. Det är nästan tre gånger så 

mycket som faktor två, som förklarar 13,885 % av variationen i svaren. Baserat på dessa resultat 

anses att ryktet, med bandwagon-effekten och kognitivt förtroende, är en starkare faktor och har 

större inverkan på skapandet av förtroende än profilbilden och den upplevda sociala närvaron.  

 

Respondenter i denna undersökning kan inte antas vara genuint intresserade av den produkt som 

presenterats i enkäten, kan det antas att dessa respondenter är mindre aktiva när de tillgodogör 

informationen i omdömet. Det är något som stärks av Moe och Schweidel (2011, s. 1) som bevisat 

att mindre aktiva människor är mer benägna att använda sig av bandwagon-effekten. 

Respondenterna kan även se det tillräckligt att analysera huruvida andra tycker att det är bra, vilket 

enligt Sundar (2008, s. 83) är ett vanligt sätt att tänka när bandwagon-effekten tillämpas. Detta kan 

vara en del i förklaringen varför faktor ett med bandwagon-effekten visas vara mer tongivande i 

denna studie. 

  

5.3 Könsperspektivet genom korrelationsanalyser och t-tester 

Det finns bevisligen skillnader över könen kombinerat med teorier om homogenitet, dels av 

Reichalt et al. (2014, s. 83) som hävdar att förtroende för eWOM påverkas positivt om det finns 

homogenitet mellan sändare och mottagare. Denna studie önskade undersöka huruvida dessa 

skillnader även återspeglas beroende på om det är en manlig eller kvinnlig profilbild. Genom att 

genomföra korrelationsanalyser och t-tester för båda enkäterna separat, manliga och kvinnliga svar 

separat och även för båda enkäterna sammanslagna, var avsikten att lyckas urskilja eventuella 

skillnader i uppfattandet av eWOM, beroende på om det är en man eller kvinna på profilbilden. 

5.3.1 T-tester 

Den huvudsakliga frågeställningen i studien var att undersöka om respondentens kön i förhållande 

till vilken profilbild som visades, skulle ge någon skillnad i det uppfattade förtroendet. De 

framtagna hypoteserna förespråkar homogenitet, genom att hävda att kvinnor är mer benägna att 

anse en kvinna som trovärdig och män anser att en profil med en manlig bild ska skapa mer 

förtroende. Med den utgångspunkten, utfördes t-tester mellan enkätsvaren ”kön” och variabler 

såsom ”jag är beredd att basera mitt beslut på den tillgängliga informationen, eftersom jag ser den 

som trovärdig”, för att på så sätt mäta medelvärdet på svaren hos respondenterna på respektive 

enkät, kvinnlig och manlig profilbild.  
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Trots att de t-tester som har utförts, genomgående visat på något högre värden av förtroende för 

enkäten med den kvinnliga profilbilden, kan det omöjligt göras några uttalanden eller analyser kring 

detta. Det kan nämligen inte anses vara vetenskapligt signifikant för populationen, eftersom 

signifikansnivån på t-testerna inte har uppgått till den önskade 95 %-nivån. Om istället resultat 

erhållits som varit vetenskapligt signifikanta, hade analyser av dessa resultat kunnat jämföras mot 

Rodgers och Harris (2003, s. 327) som visat att det finns skillnader över könen i inställning till e-

handel och eWOM. Även en jämförelse mot Awad och Ragowsky (2008, s. 111–113) som hittat 

både skillnader och likheter i förhållandet till eWOM för kvinnor och män. 

  

Däremot hittades, med hjälp av en korrelationsanalys, en oväntat stark korrelation på den kvinnliga 

enkäten mellan variablerna “kön” och “jag upplever denna recensent som personlig/opersonlig”. 

Denna korrelation har på den kvinnliga enkäten en signifikansnivå på 0,004 och en korrelation på r 

-0,317, vilket innebär att män har en större benägenhet att anse att den kvinnliga profilbilden är 

personlig. Eftersom denna korrelation inte kunde hittas i den manliga enkäten eller i den 

sammanslagna data, utfördes ett t-test på de enskilda faktorerna. T-testet presenterade medelvärden 

som är vetenskapligt signifikanta (sig. 2-tailed 0,000) och visade på att män tenderar att anse den 

kvinnliga profilbilden som betydligt mer personlig, 5,64, än kvinnor som i genomsnitt har ett mer 

neutralt värde på 4,53. 

  

Värt att notera är att det även finns en liknande avvikelse i motsatt riktning då kvinnor har ett högre 

medelvärde av den uppfattade personligheten på den manliga profilbilden än den kvinnliga. Den 

statistiken har däremot inte den vetenskapliga signifikansen om 95 %, men trots allt värt att nämna i 

sammanhanget. Detta fenomen kan återkopplas till Kempf och Palan (2006, s. 12) som stötte på ett 

liknande resultat i en studie av traditionell WOM, då de kom fram till att män tenderar att ha ett 

högre förtroende för WOM given av kvinnor. Vad det beror på, att män ser den kvinnliga enkäten 

som betydligt mer personlig än kvinnor, har vi inte svar på. Urvalet av studenter har däremot visat 

ett relativt neutralt genustänk i övriga delar av enkäterna, är det dock förvånande att denna markanta 

skillnad lyser igenom på en enskild fråga. Detta ger om något, en hint om att dagens studenter 

verkar vara väl skolade i ett neutralt genustänk, där könet på avsändaren inte är det mest relevanta. 

Detta kan vara ett tecken på att det trots allt kan finnas ett underliggande beteende av att värdera 

eWOM av det motsatta könet som något mer personlig. 

  

5.3.2 Korrelationsanalyser uppdelat på manliga svar och kvinnliga svar 



 

 
”Skapandet av förtroende inom eWOM” - S. Petersson & S. Svantesson  

 

 52 

Överlag finns det väldigt små skillnader när en korrelationsanalys har utförs separat av de manliga 

svaren samt de kvinnliga svaren. För att ändå kunna belysa några små skillnader valdes att ta med 

samma korrelationer, även om värdet skilde sig något och männens korrelationer inte alla översteg 

det acceptabla värdet på r 0,600**. Bae och Lee (2010, s. 211) och Fan och Miao (2012, s. 178) 

menar dock att det finns skillnader i hur köpintentionen påverkas av eWOM och vilket det upplevda 

förtroendet till eWOM är. 

  

Det starkaste sambandet hos både män och kvinnor visas mellan att informationen är trovärdig nog 

att basera beslut på samt att de kan tänka sig att följa recensentens råd. Inställningen båda parter har 

haft till att följa recensentens råd kan tolkas genom att informationen har varit användbar och enkel 

att ta till sig. Denna korrelation stämmer därmed överens med vad Awad & Ragowsky (2008, s. 

111) menar är den gemensamma faktorn mellan män och kvinnor, att det ska vara enkelt att 

använda vilket ska höja förtroendet och att det i sin tur påverkar köpvilligheten och att ta beslut om 

köp. 

  

De kvinnliga studenterna har en korrelation med ett högre värde vad gäller god grund till att basera 

beslut tack vare att informationen var trovärdig och att recensenten uppvisade en hög kompetens. 

Detta resultat både motsäger och stämmer överens med tidigare teori. I resultatet kan det inte i 

något utmärkande drag utläsas att kvinnorna skulle vara mindre benägna att lita på hemsidor och 

informationen presenterad på den, som Cyr och Bonanni (2005, s. 573) hävdar är fallet.  

 

Det som går att likställa något är kvinnornas önskan att skapa ett förtroende till eWOM, som är 

högre än männens, vilket stämmer med det som påstås av Awad och Ragowsky (2008, s. 115). Vår 

recension som användes i enkäten var av negativ art, vilket enligt Bae och Lee (2010, s. 211) sägs 

påverka kvinnorna mest. Det kan utläsas från resultatet då det var fler samband mellan kvinnornas 

svar än männens, men samtidigt svårt att kunna säga på vilket sätt det har påverkat. Informationen 

har varit trovärdig enligt dem och kan därmed ha påverkat dem i den riktning att de valt att inte se 

filmen tack vare en recension som visade på kompetens. 

  

Trots Bae och Lee (2010, s. 211) och Fan och Maio (2012, s. 178) belysningar om att det finns 

märkbara skillnader är det inget som framkommer i denna studie avseende korrelationsanalyserna 

uppdelat på den manliga och kvinnliga enkäten. Det är väldigt lite som skiljer värdena åt i dessa 

korrelationer och därmed går det inte att dra några slutsatser kring det. De skillnader som 

framkommit i tidigare forskning är inget som vi kan applicera eller styrka med hjälp av vår studie. 
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Det kan istället konstateras att respondenterna har en bra inställning till recensioner och låter inte 

könet hos recensenten påverka varken sitt förtroende eller upplevd kompetens. 

5.3.3 Könsskillnader förklarad med klusteranalys 

I studien har det, som tidigare nämnt, inte funnits några väsentliga skillnader i svaren från män och 

kvinnor med undantag från någon enstaka fråga. Detta kan tyckas vara lite motsägelsefullt till den 

befintliga forskningen som har tagits del av, framför allt då Awad och Ragowsky (2008) varit 

framträdande när det gäller studier som belyser könsskillnader inom eWOM. 

  

Fan och Miao (2012, s. 178) menar exempelvis att det finns ett klart samband mellan kön och det 

upplevda förtroendet, nämligen att kvinnor ska vara mer benägna att göra köpbeslut baserat på 

trovärdig eWOM än män. Detta är inte de resultat denna studie visar, istället uppenbarar sig 

liknande mönster för uppfattningen av eWOM och viljan att basera sina köpbeslut på den. Med 

hjälp av klusteranalyser har fyra stycken svarsbeteenden identifierats, vilka kan dela upp 

respondenterna och beskriva respondenterna i en viss grad.  

 

Cyr och Bonanni (2005, s. 573) menar att kvinnor överlag är mindre benägna att lita på webbplatser 

och den information som finns att tillgå, vilket stämmer överens med ”Skeptiska Sara”. Precis som 

namnet antyder, är hon i hög grad skeptisk till det mesta av informationen som finns att tillgå. Hon 

är inte speciellt villig att basera några beslut tack vare recensentens omdöme. Däremot utgör 

”Skeptiska Sara” ett relativt litet kluster, 17,5%, vilket inte ligger i linje med den teori som 

förespråkas av Cyr och Bonanni (2005). 

 

Det kluster som representerar den största gruppen är “Positiva Petra”, som även är det enda resultat 

som ger en liten indikation på att H1 möjligen skulle stämma. “Positiva Petra” representerade 

främst kvinnor som hade svarat på en enkät med en kvinnlig bild och var utöver det väldigt positiv 

inställd till den information som visades, vilket stödjer teorin av Reichelt et al. (2014, s. 73), 

nämligen att en stor del av skapandet av förtroende handlar om homogenitet. Det finns däremot inte 

några ytterligare resultat som stärker detta vilket leder till att H1 inte kan anses vara bekräftat 

överhuvudtaget. 

  

”Granskaren Göran” är en annan kluster profil som presenterats, vilket generellt sett är en man vars 

förtroende för eWOM baseras på logiska argument. Trots att han upplever recensenten som ärlig, 

personlig och varm, är han inte villig att basera ett köpbeslut med recensionen som grund, om han 

inte anser att recensenten har rätt kompetens för sitt uttalande. Detta kan delvis ligga i linje med 
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Awad och Ragowsky’s (2008, s. 111) teori om att den upplevda användbarheten är den viktigaste 

komponenten i skapandet av förtroende. 
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6. Slutsats  
  

Syftet med studien var att undersöka om det förekom könsskillnader i hur profilegenskaper 

uppfattas, genom att tillämpa bandwagon-effekten och den upplevda sociala närvaron. Det som går 

att urskilja med syftet i åtanke när resultaten av denna studie sammanställs och jämförs med tidigare 

teori, är att mycket små skillnader har uppkommit vad gäller könsperspektivet. I och med de icke 

signifikanta värdena avseende t-testerna, kan de resultaten inte anses vara i närheten av att 

representera populationen. Detta i kombination med små skillnader i korrelationsanalyserna leder 

till att både H1 och H2 förkastas. 

 

Studien innebär dock en komplettering gentemot Xu (2014, s. 143) genom att hävda att det inte 

finns någon större effekt på förtroendet beroende på könsskillnader i profilbilden. Den analys som i 

viss mån kan tyda på att H1 och H2 kan stämma är faktumet att “Positiva Petra” utgjorde det största 

klustret i klusteranalysen, men eftersom det inte kan stödjas genom andra analyser, anses det inte 

som ett argument starkt nog för att korroborera hypoteserna. 

 

Efter att ha studerat t-tester och korrelationsanalyser finner studien inte några starka indikationer 

som kan bekräfta hypoteserna. Resultaten visar snarare åt det håll Kempf och Palan (2006, s. 12) 

ger indikationer åt, det vill säga att ett högre förtroende kan skapas om det kommer från en person 

av det motsatta könet. Kempf och Palan (2006) kom fram till det resultatet när de studerade 

traditionell WOM och tidigare forskning inom eWOM har inte visat på sådana beteenden.   

 

Det har inte anträffats några tecken på markanta skillnader i beteende och skapande av förtroende 

mellan män och kvinnor som kan generaliseras över hela populationen, vilket kan tyda på ett 

välutvecklat genustänkande bland de studenter som deltagit i undersökningen. Intressant är dock att 

indikationer ges på att män i genomsnitt anser eWOM med en kvinnlig profilbild som mer 

personlig, ett resultat som är vetenskapligt signifikant. 

 

Ett samband har lyckats bekräftas avseende den modell som Xu (2014) använder sig av, som denna 

studie i stor utsträckning har utgått ifrån. En stark och tydlig anknytning påträffas mellan 

bandwagon-effekten, kognitivt förtroende och totalt upplevt förtroende samt mellan den upplevda 

sociala närvaron och affektivt förtroende. Det kan med självförtroende hävdas att detta är en modell 

som väl beskriver en väsentlig del av förtroendeprocessen ur perspektivet av profilegenskaper.  
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Det som studien istället kan bekräfta, är den påverkan som bandwagon-effekten samt ryktet har 

vilket även det har ursprung i Xu (2014). Däremot har denna studie bandwagon-effekten som 

starkaste faktorn istället för rykte, något som Xu (2014) har. Anledningar till att det resultatet visats 

i denna studie har diskuterats fram tidigare i detta kapitel och handlar exempelvis om att 

respondenterna inte av egen vilja sökt upp den produkt som valts att ingå i studien. Bandwagon-

effekten följer boxarna i modellen fram till att totalt upplevt  

förtroende har skapats, se modell 2.  

 

6.1 Uppsatsens teoretiska bidrag 

Denna studie bidrar till den befintliga forskningen genom att hävda att könet på profilbilden inte har 

en väsentlig effekt på det upplevda förtroendet för eWOM. I och med detta ställningstagande, ger 

studien ett bidrag till det forskningsgap som tidigare angetts av Xu (2014). Sedermera bidrar studien 

till att stödja och bekräfta den modell som presenterats av Xu (2014), genom att förklara processen 

av förtroende genom profilens egenskaper. Studien lägger fram bevis på att de två dimensionerna av 

profilegenskaperna existerar. Det visas ett starkt samband mellan bandwagon-effekten och kognitivt 

förtroende samt den upplevda sociala närvaron och affektivt förtroende.  

 

Eftersom att denna studie inte kan utläsa några markanta skillnader vad gäller förtroende beroende 

på könet av recensenten, bidrar det till ett ifrågasättande av Reichelt et al. (2014, s. 73) som hävdar 

att grundpelarna i att skapa förtroende har anknytning till homogenitet. I denna studie åstadkom det 

en mycket liten skillnad som indikerar att eWOM istället anses vara mer trovärdigt om det lämnas 

av det motsatta könet, vilket Kempf och Palan (2006, s. 12) har upptäckt tecken på att så kan fallet 

vara när det handlar om traditionell WOM. Studien bidrar därmed till en indikation att så kan vara 

fallet även när det handlar om eWOM, där det inte finns speciellt mycket tidigare forskning som 

antyder till det.  

 

6.2 Uppsatsens praktiska bidrag  

Denna studie bidrar praktiskt till att konsumenter kan lära sig mer av vilka faktorer som ligger till 

grund för att upptäcka en förtroendeingivande eWOM. Det har presenterats vilka faktorer som 

främjar samt hämmar förtroende för eWOM, vilket denna studie hoppas vara till nytta för 

konsumenter att på ett bättre sätt känna till hur eWOM ska utvärderas och på vilket sätt det ska 

tolkas.  

  

Det praktiska bidraget kan även ses från ett företagsperspektiv och de som använder sig av eWOM 

på sina hemsidor. Denna studie kan bidra med sammanfattade riktlinjer för hur en bra och trovärdig 
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profil kan se ut. Det handlar exempelvis om vilken kompetens profilen utstrålar och med hjälp av 

många profilegenskaper, så som hur länge recensenten har vart medlem på hemsidan. Sedermera 

kan studien visa att fokus i första hand ska läggas på att få ett bra rykte genom bandwagon-effekten 

på recensioner och omdömen, eftersom vi visar att den väger något tyngre än den upplevda sociala 

närvaron. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv innebär detta att fokus bör ligga på att skapa 

tydligare funktioner för att uttrycka uppskattning av ett specifikt omdöme. Detta kan företag dra 

nytta av så att den eWOM som lämnas av konsumenterna på bästa sätt används och främjar 

marknadsföringen.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Förtroende och eWOM är ett aktuellt ämne, men i förhållande till den totala digitaliseringen som 

skett i samhället är fortfarande forskningen högst begränsad. Denna studie har genomförts i en 

mindre skala vilket leder till att det skulle vara intressant att se framtida forskning studera ett större 

urval för att få ett resultat som går att generalisera på en population. Detta för att skapa en bredare 

förståelse om det finns några skillnader i upplevt förtroende för eWOM beroende på om 

recensenten är man eller kvinna.  

 

Vi har i vår studie inte haft tillräcklig kunskap och tid för att manipulera en faktisk hemsida för att 

på så sätt kunna genomföra en mer verklighetstrogen och realistisk undersökning. Som förslag till 

vidare forskning ser vi gärna att profilbildens betydelse undersöks noggrannare, antingen genom en 

kvalitativ studie alternativt med en manipulerad hemsida. Vid utförandet av en kvalitativ studie eller 

en manipulerad hemsida kan det även vara till fördel att ta med alla frågor, i alla kategorier, som Xu 

(2014) beskriver.  
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8. Bilagor  
 

8.1 Bilaga 1 – Korrelationsanalys (alla svar) 

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oQjR0c3I3Z2JuVGc 
 

8.2 Bilaga 2 – Klusteranalys (alla svar)  

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oeUpWUnhGOGhxNHc 
 

8.3 Bilaga 3 – Item-Total Statistics (alla svar) 

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2od3NVTmg1NTgzcGc 
 

8.4 Bilaga 4 – Rotated Factor Matrix (alla svar) 

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oajFHVkpXSEQ2Rzg 
 

8.5 Bilaga 5 – Total Variens Explained (alla svar) 

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oeVVnNlBIQm1aT3M 
 

8.6 Bilaga 6 – Korrelationsanalys (kvinnlig profilbild) 

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oeW5NS05kMktLLXM 
 

8.7 Bilaga 7 – Korrelationsanalys (kvinnliga svar) 
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oU2pIdkdXZUVBeW8 

 

8.8 Bilaga 8 – Korrelationsanalys (manliga svar)  

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oQnRJelVySGVpdEE 

  

https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oQjR0c3I3Z2JuVGc
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oeUpWUnhGOGhxNHc
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2od3NVTmg1NTgzcGc
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oajFHVkpXSEQ2Rzg
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oeVVnNlBIQm1aT3M
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oeW5NS05kMktLLXM
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oU2pIdkdXZUVBeW8
https://drive.google.com/open?id=0BwswkBZdWY2oQnRJelVySGVpdEE
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8.9 - Kvinnlig profil 

 
 
 

8.10 - Manlig profil 
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8.11 – Sammanfattning av teori 

 

1. Vad är eWOM? 

Vi har förstått att elektronisk Word of Mouth 

(eWOM) är den typ av indirekt 

marknadsföring som sker när konsumenter 

delar med sig av sina erfarenheter, 

bedömningar och åsikter om produkter och 

varumärken online. Dessa insikter sker 

vanligast i skriftlig form kombinerat med ett 

numeriskt betyg. Mottagaren av denna 

information kan använda sig utav den för att 

kunna göra ett mer kvalificerat beslut 

huruvida ett köp ska genomföras eller ej. 

2. Nyckelbegrepp inom eWOM 

Det finns enligt vår uppfattning många olika 

begrepp inom eWOM, men de begrepp som vi 

anser vara av störst vikt lyder som följande: 

• Valens: det genomsnittliga betyget en 

produkt har fått. Ges vanligtvis på en 

numerisk skala mellan 1-5, där 1 är 

lägst och 5 är högsta betyg. 

• Volym: Antalet eWOM referenser. 

Kan vara antalet skriftliga recensioner 

eller antalet personer som satt ett 

numeriskt betyg. 

• Variation: Innebär att det finns en stor 

spridning mellan åsikterna, där vissa 

ger positiva omdömen och vissa 

väldigt negativa. Avsaknaden av en 

konsensus bidrar i de flesta fall till en 

osäkerhet kring produkten och är 

negativt. 

• Personlig identitetsinformation (PII): 

Syftar till den information som går att 

utläsa om personen som gett eWOM. 

Den befintliga forskningen är överens 

om att PII har en stark koppling till 

förtroende för eWOM givaren.  

3. Plattformar 

Som vi nämnt sker eWOM genom internet. På 

internet finns det många olika tillvägagångssätt 

för att ge och hitta eWOM – plattformar. Olika 

plattformar har olika karaktärsdrag och eWOM 

ser därför olik ut och är olika 

förtroendeingivande beroende på vilken plattform 

den återfinns.  

 

De vanligaste plattformarna är följande: 

• Sociala medier (e.g. Facebook) 

• Omdömesplattformar (e.g. IMDB) 

• E-handel plattformar (e.g. Amazon) 

4. Förtroende 

Förtroende är viktigt ur två aspekter inom 

eWOM. Den första aspekten är att ett högre 

förtroende för eWOM visar ett starkt 

samband till intention av köp för 

konsumenter som tar del av eWOM. Den 

andra anledningen är ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv, då ökat 

förtroende för ett företag och dess produkter 

leder till ökad försäljning och därmed ökad 

vinst. Förtroende har också visat sig vara 

kopplat till homogenitet, dvs likhet mellan 

eWOM givare och eWOM mottagare. 

5. Profilegenskaper 

En av de viktigaste komponenterna varigenom 

konsumenter skapar ett högt förtroende för 

eWOM är genom PII. PII kan delas upp i två 

delar. Den första är ryktet som en användare kan 

ha eller få, genom att konsumenter bekräftar att 

den eWOM som ges av användaren är tillförlitlig 

och användbar. Den andra är genom observerbara 

attribut, och då främst genom en profilbild. Den 

forskning vi har tillgodogjort oss, visar b.la. att 

en profilbild skapar ett högre förtroende för både 

profilen och den eWOM som getts, än om det 

saknas en profilbild. Framförallt är det 

konsumenter som inte är så väl insatta i 

produkten som tenderar till att bli mer påverkade 

av dessa två synliga profilattribut. 
6. Könsperspektivet  

Inom eWOM och e-handel så finns det en 

rådande konsensus om att det finns skillnader 

över könen i hur förtroende skapas. Forskningen 

visar att förtroende ökar intentioner för köp, både 

för män och kvinnor. Samtidigt har vi förstått att 

kvinnor tenderar till att sätta ett högre värde på 

förtroende för att vilja genomföra ett köp.  

 

Baserat på detta syftar vår undersökning till att 

undersöka om könet på profilbilden ger upphov 

till olika nivåer av förtroende för män respektive 

kvinnor. 


