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Sammanfattning 

 

Titel: Från eWOM till köpintention – En studie om hur valens och argumentkvalitet i en 

recension påverkar konsumentens köpintention 

  

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   

  

Författare: Tobias Fält & Viktor Hamwi   

  

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2019 - januari 

  

Syfte: Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs 

onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. 

  

Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en webbaserad 

enkätundersökning som grund för det insamlade materialet. Den webbaserade 

enkätundersökningen samlade in totalt 157 svar från respondenter. Därefter 

analyserades de insamlade svaren i SPSS där deskriptiv analys, korrelationsanalys, 

faktoranalys, t-test och klusteranalys genomfördes. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att valens har en direkt påverkan på 

konsumentens köpintention. Vidare visade resultatet att negativa recensioner har en 

större påverkan på konsumentens beteendemässiga intention än positiva recensioner, 

vilket styrker forskningen som påvisar att negativitetseffekten är aktuell. Studien fann 

också att argumentkvalitet inte har en signifikant påverkan på köpintentionen. 

  

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

att negativitetseffekten gäller även för restauranger, vilket belyser vikten i att behandla 

negativa recensioner då de kan spela en roll i restaurangens rykte och försäljning.   

 

Förslag till vidare forskning: Vi ser gärna att framtida studier fokuserar på samma 

ämne, men med fler respondenter då vi inte fann något statistiskt samband mellan 

köpintention och argumentkvalitet. Framtida studier bör även fokusera på liknande 

tjänster då vi ser en överrepresentation av produkter som forskningsunderlag i denna typ 

av undersökningar. 

 

Nyckelord: eWOM, recensioner, köpintention, valens, argumentkvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  
  

Title: From eWOM to purchase intention – A study of how valence and argument 

quality in a review effects a consumer`s purchase intention 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

 

Author: Tobias Fält & Viktor Hamwi 

  

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2019 - January 

 

Aim: The aim of this paper is to analyze the role of valence and argument quality on 

restaurants online reviews, and its impact on customers purchase intention.   

  

Method: This paper used a quantitative research method with a web-based survey as the 

basis for the collected material. The web-based survey collected a total of 157 responses 

from respondents. The collected answers were later analyzed in SPSS where descriptive 

statistics, correlation analysis, factor analysis, t-test and a cluster analyses were 

performed. 

 

Results and conclusion: The results show that valence has a direct impact on the 

consumer purchase intention. Furthermore, the results show that negative reviews have 

a greater effect on the consumer behavioral intention than positive reviews, which 

strengthens previous studies that show the relevance of the negativity effect. The study 

also shows that argument quality does not have a significant effect on the consumer’s 

purchasing intention. 

 

Contribution: This study has contributed to previous research by demonstrating that 

the negativity effect is applied to restaurants as well, which shows the importance of 

addressing negative reviews as they can have an impact on a restaurant’s reputation and 

sales.    

 

Further Research: We would like to see future studies focusing on the same subject, 

but with a larger number of respondents as seen as we could not find a statistical 

connection between purchasing intention and argument quality. Future studies should 

also focus on similar services since we see an overrepresentation of products as subject 

of examination in this field. 

  

Keywords: eWOM, reviews, purchase intention, valence, argument quality
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning 

Informationssamling är ett viktigt steg för konsumenten vid köp av produkter 

och tjänster. I takt med att internet fått en större betydelse, har även 

rekommendationer via internet fått en större betydelse. Sverige ligger i 

toppskiktet vad gäller internetanvändning i världen, med 90 procent av 

befolkningen aktiva på nätet (Our World in Data, 2018). Enligt en undersökning 

av Statistiska Centralbyrån (2016) är sökning av information om varor och 

tjänster den näst vanligaste formen av internetanvändning bland svenskar 

mellan 16 - 85 år. Vidare är det uppskattat att 97 procent av den svenska 

befolkningen använder internet för informationssökning, och en tredjedel gör 

det dagligen (Svenskarna och Internet, 2018). 

 

Traditionellt har informationsutbyte skett via word-of-mouth  (Dellarocas, 

2003), men redan tidigt 2000-tal kunde Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh och 

Gremler (2004) konstatera att sociala medier och internet har förändrat 

informationssökande och möjliggjort för individer att hitta konsumentåsikter i 

nästan varje kategori som rör konsumtion. Idag läser och nyttjar vi eWOM i 

högre grad än tidigare, men vi bidrar också med egna rekommendationer efter 

våra egna erfarenheter i större utsträckning än förr (Kim, Maslowska & 

Malthouse, 2018). Recensionens roll blir speciellt viktig när det handlar om 

tjänster som inte går att testa i förväg, såsom restauranger. Restauranger av 

högre prisklass ökar betydelsen av kvalitetsinformation, då konsumenten tar en 

större risk ju mer pengar som spenderas. Av den anledningen kan typen av 

recension bli en avgörande faktor för både företaget och konsumenten. Under 

hela 2000-talet har forskningen pekat på att eWOM spelat en betydande roll för 

konsumentens beteende (Chatterjee, 2001; Sen och Lerman, 2007; Kiecker och 

Cowles, (2002). Den forskningstrenden står sig även i den nyare forskningen då 

Daugherty och Hoffman (2014) även visat att word-of-mouth är en av de allra 

mest inflytelserika faktorerna när konsumenter tar konsumtionsbeslut. 
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1.2 Problematisering 

Det finns idag en konstant tillgång till recensioner kring tjänster och produkter 

på olika plattformar (online-återförsäljare, företagshemsidor, community-

bloggar och tredje parts plattformar) där konsumenter fritt får utvärdera sina 

upplevelser (Kim et al., 2018). Econsultancy (2015) hävdar att 61% av den 

globala befolkningen tar eWOM i beaktning innan ett köpbeslut, och har visats 

vara betydande i den upplevda trovärdigheten kring en vara (Mauri och 

Minazzi, 2013; Dellarocas, 2003).  

 

Som konsekvens av den teknologiska utvecklingen och tillgängligheten till 

konsumentomdömen online har forskare ifrågasatt dess trovärdighet. Ett 

problem som Park och Lee (2009) tar upp är att recensionerna oftast är från 

obekanta individer vilket gör det svårt att avgöra om källan är trovärdig. 

Information från vänner inom sociala medier, menar Chu och Kim (2011) ses 

som mer trovärdig än information från främlingar. Samtidigt menar Cheng och 

Ho (2015) att en recension ses som mer användbar när den är skriven av någon 

med en högre grad av expertis. 

 

“Valensen”, det vill säga om recensionen är negativ eller positiv har visats ha en 

påverkan på köpintentionen (Mauri & Minazzi, 2013). Wang, Cunningham och 

Eastin (2015) drog dessutom slutsatsen att konsumenten ser positiva 

recensioner som mer inflytelserika än negativa recensioner och förklarar att en 

recension som enbart är positiv har den högsta påverkan på köpintentionen, 

följd av neutrala recensioner och sist de rent negativa recensionerna. 

Purnawirawan, Esend, De Pelsmacker och Dens (2015) konstaterar istället att 

negativa recensioner ger en ökad trovärdighet då detta indikerar att de inte är 

kontrollerade eller censurerade av företaget. Sen och Lerman (2007) hävdar att 

negativa recensioner är inflytelserika i köpintentionen och har visat sig vara mer 

förtroendeingivande än positiva recensioner. Att negativa recensioner har ett 

större inflytande vid konsumentens köpintention än positiva recensioner är ett 

fenomen som fått namnet “negativitetseffekten” och har fått återkommande 

stöd i forskningen inom denna diskurs (Park och Lee, 2009; Lee et al., 2009; 

och Ahluwalia, 2000). 
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Vid sidan av “valens” används även begreppet “argumentkvalitet”, vilket 

innebär till vilken grad läsaren finner argumenten i ett meddelande som 

trovärdiga och giltiga i sitt stöd av recensionens ståndpunkter (Cheung, Luo, Sia 

& Chen, 2009). Argumentens kvalitet och trovärdigheten till källan kan påverka 

konsumenters attityd till informationen (Sussman & Siegal, 2003). Om 

informationen innehåller argument som är ansedda som giltiga kommer 

mottagaren utveckla en positiv attityd till den givna informationen och se det 

som trovärdig information. Om den mottagna informationen däremot anses ha 

ogiltiga argument, utvecklas en negativ attityd till informationen och 

mottagaren blir således benägen att behandla informationen som icke-trovärdig 

(Cheung et al., 2009). 

 

Argumentkvalitet delas vidare upp i begreppen “saklighet” och “subjektivitet” 

(Park och Lee, 2008). Subjektiva recensioner spelar på känslor med avsaknad 

av argument, medan sakliga recensioner har belägg i form av argument för sina 

påståenden. Forskarnas resultat visade att de sakliga recensionerna i högre grad 

var ansedda som hjälpsamma. Zhang, Zhao, Cheung och Lee (2014) påvisade 

istället vikten av argumentkvalitet för en konsuments köpintention, och De 

Keyzer, Dens och De Pelsmacker (2017) fann att ett positivt och faktabaserat 

eWOM-meddelande leder till en mer positiv attityd gentemot en vara och ökar 

köpintentionen. Liu, Ozanne och Mattila (2018) fann istället att subjektivitet i 

recensioner ökar mäns köpintention vid hedoniska varor medan subjektivitet 

ökar kvinnors köpintention vid utilitaristiska varor. Recensioner som är 

ansedda att vara välskrivna har en positiv effekt på konsumenten (Polpinij & 

Ghose, 2008), medan recensioner som inte är välskrivna får en motsatt effekt 

(Schindler & Bickart, 2012). 

 

Det finns många studier som behandlar valens där det råder enighet om att det 

är en viktig ingrediens i påverkan på köpintentionen (Chevalier & Mayzlin, 

2006; Dellarocas, 2003; Park och Lee, 2008; Park och Lee, 2009; Sen och 

Lerman, 2007). Däremot är forskningen inte överens om negativitetseffekten, 

vilket gör att vi vill undersöka fenomenet ytterligare. Argumentkvalitet är också 

beforskat (Park et al., 2007, Cheung et al., 2009; De Keyzer et al., 2017; Cheng 

och Ho, 2015). Cheng och Ho (2015) vill dock se mer forskning som rör 
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argumentens påverkan på köpintention, främst då majoriteten av forskning av 

den typen lägger fokus på kvalitet och påverkan på trovärdighet. Forskningen av 

Cheung et al. (2009) och Zhang et al. (2014) inkluderade argumentkvalitet i 

deras undersökning av köpintention, men tog inte hänsyn till den negativa 

valensen i förhållande till argumentkvaliteten. Det gjorde inte heller Liu et al. 

(2018), som också påvisade behovet av att vidare forskning inom subjektiva och 

sakliga recensioner ska inkludera negativa recensioner. 

 

Vi ser därför en avsaknad på forskning rörande positiva och negativa 

recensioner med olika kvalitet, och hur dessa påverkar köpintentionen. Vi vill 

dessutom undersöka detta med restauranger som forskningsunderlag, då en 

majoriteten av den kumulativa forskningen vi tittat på har produkter som 

underlag för forskning. För restaurangägare finns det nyttig informationen att 

utvinna ur djupare forskning om eWOM. Ett bevis för det är att recensioner har 

visat sig ha starka effekter på konsumenter som står i begrepp att konsumera en 

liknande tjänst, såsom hotell (Mauri & Minazzi, 2013). 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att analysera vilken roll valens och argumentkvalitet i en restaurangs 

onlinerecensioner har för påverkan på konsumentens köpintention. 

 

Syftet i denna studie illustreras med hjälp av följande figur:  

 

 

Figur 1 (Egen) 

 

1.4 Avgränsning 

Det finns många olika fält inom begreppet eWOM, men i vårt arbete väljer vi att 

fokusera på onlinerecensioner. Även onlinerecensioner har flera inriktningar, 

men vi väljer att studera recensioner från en anonym källa då vi vill eliminera 
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potentiell partiskhet till källan. Vi kommer att genomföra undersökningen 

online då vi avgränsar oss till internetanvändare, men detta gör vi också mot 

bakgrund av att enkäter är ett vanligt tillvägagångssättet i den kumulativa 

forskningen. Demografin vi kommer att nå genom detta angreppssätt har en 

vardaglig förankring till det vi undersöker, vilket förhoppningsvis gör att 

studiens resultat hamnar så nära verkligheten som möjligt. Vår studie avgränsar 

sig till eWOM inom restaurangbranschen och mer specifikt “fine dining”, då det 

är en hedonisk tjänst där det finns fog för att anta att innehållet av recensionen 

är till betydelse för konsumentens köpintention. 

 

1.5 Disposition 

Studien är indelad i sex kapitel där det inledande kapitlet kommer att 

presentera arbetets problematisering, syfte samt avgränsning. Informationen 

som kommer att presenteras i kapitel ett kommer tas med till teorikapitlet, där 

vi kommer att presentera den tidigare forskningen på områden som är 

intressanta för vår studie. Områdena av intresse är eWOM, valens, 

argumentkvalitet och köpintention. Detta följs av metodkapitlet, där 

tillvägagångssättet för studien kommer att framföras. I det fjärde kapitlet lyfter 

vi fram resultatet med hjälp av den analys som utförts på den insamlade data 

som framkommit från studiens enkätundersökning. Resultatet kommer sedan 

att diskuteras i det sista kapitlet till följt av studiens bidrag, förslag till vidare 

forskning och slutsats. Figuren som presenteras klargör uppbyggnaden av 

denna studie:  

 

Figur 2 - Översikt av studiens uppbyggnad (Egen figur) 
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2.Teoretisk referensram 

 
2.1 Electronic Word-of-Mouth 

Word-of-mouth (WOM) har i århundraden varit väldokumenterat i dess 

påverkan på konsumentens köpintention, och därmed blivit en viktig tillgång 

för företagare. Detta för att mindre pengar behöver spenderas på reklam, ju mer 

konsumenter sprider ordet om sina upplevelser (Bansal & Voyer, 2000). På 

senare tid har användandet och bredden av internet expanderat, vilket har gjort 

att nästintill alla individer har möjlighet att kommunicera genom någon sorts 

elektronisk plattform. Detta har lett till att traditionell word-of-mouth (WOM) 

också tagit steget ut i det virtuella universumet och fått benämningen electronic 

word-of-mouth (eWOM) (Hennig-Thurau et al., 2004). 

 

Hennig-Thurau et al. (2004) definierar eWOM som alla positiva och negativa 

utlåtanden gjorda av potentiella, nuvarande, eller tidigare konsumenter om en 

produkt eller företag, som är tillgängligt för en stor mängd individer och 

institutioner via internet. Med andra ord har konsumenter, genom delning av 

erfarenheter och åsikter via Internet, fått makten och möjligheten att påverka 

fler individer än tidigare.  

 

2.1.1 WOM vs. eWOM 

Trots att eWOM växt fram ur WOM, och att de två begreppen delar likheter, 

finns det tydliga punkter som differentierar dem från varandra. Erkan och 

Evans (2016) menar att eWOM-informationen kan framföras på en rad olika 

sätt som särskiljer sig från WOM. Konsumenter skriver recensioner för att 

framföra sin åsikt och sprida ordet om en produkt eller tjänst, men författarna 

påpekar dessutom att konsumenter kan sprida information omedvetet. 

Individer gör detta genom att bland annat gilla och kommentera inlägg (Erkan 

& Evans, 2016). Detta innebär att eWOM har möjligheten till spridning av 

information i en snabbare takt samt nå ut till en större mängd individer än vad 

den traditionella metoden klarat av, som till skillnad från eWOM är begränsad 

till ett socialt sammanhang (Brown & Reingen, 1987). Däremot menar Meuter, 

McCabe och Curran (2013) att en individ i större grad är benägen att influeras 

av word-of-mouth än elektronisk word-of-mouth. Detta beror på att 
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trovärdigheten till källan är större inom WOM, vilket gör att konsumenten i 

större grad konsumerar en vara den blivit tipsad om av en bekant än av en 

okänd person på internet. Detta gör att meddelandets innehåll är av större vikt 

vid eWOM.  

 

En annan stor skillnad mellan word-of-mouth och electronic word-of-mouth är 

en som kan kopplas till tidigare nämnd skillnad. Denna skillnad rör 

kommunikationsformen som de två metoderna erbjuder. Litvin (2008) 

förklarar att informationen som delas mellan konsumenter utförs “ansikte-mot-

ansikte” och att den sortens orala spridning ofta sker mellan individer som har 

kopplingar till varandra. För att få tillgång till informationen behöver 

mottagaren vara närvarande i den exakta tidpunkten som informationen delas, 

medan åsikter och omdömen online bevaras över tid och är tillgängliga dygnet 

runt. Vidare har eWOM-nätverk möjligheten att växa och bli så pass stora att 

majoriteten av användarna är okända för varandra. Detta kan dock medföra att 

svårigheten att sålla bort irrelevant information blir större. Egenskaper hos 

produkter och tjänster som är viktiga för en konsument kanske inte alls är 

densamma för en annan.  

 

En till skillnad som Park et al. (2007) tar upp är beslutsvariabeln från säljarens 

perspektiv. En säljare har inte möjlighet att bestämma angående traditionell 

word-of-mouth, medan online-återförsäljare har möjlighet att tillgodose synliga 

recensioner på hemsidan. En säljare kan framhäva recensioner från 

konsumenter som gett osedvanligt positiva kommentarer och framhäva dem på 

framsidan av sin hemsida, och därmed använda recensioner i 

marknadsföringssyfte. 

 

2.1.2 Motivationsfaktorer vid eWOM 

Hennig-Thaurau och Walsh (2003) specificerade fem faktorer som får 

konsumenten att värdera eWOM. Dessa faktorer är benämnda: erhålla köp-

relaterad information, social orientering genom information, gemenskap, 

ersättning, och lärdom av hur man ska konsumera en produkt. 
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Erhålla köp-relaterad information innebär att en konsument vill reducera risk 

eller spenderad tid innan köp, och är den faktor som har högst påverkan på 

förändringar i köpbeteendet. Social orientering genom information innebär 

istället att konsumenten vill få medhåll för sina tankar om en produkt genom 

andra konsumenter, att konsumenten vill jämföra sina tankar mot andra 

konsumenter för att få tankarna om en produkt bekräftade (Hennig-Thurau, 

2003). Social orientering genom information hade också en signifikant 

påverkan på konsumentens köpbeteende, men inte i samma grad som den 

förstnämnda faktorn.  

 

Goldsmith och Horowitz (2006) studerade istället åtta faktorer som kan ligga 

till grund för motivationsfaktorer vid eWOM.  Faktorerna som tas upp var: 

riskreducering, influenser utifrån, prismedvetenhet, användarvänlighet, av 

misstag, social status, för att sett det på TV, eller för att få information. 

 

Som tidigare nämnt kan motivation vara något simpelt som att finna 

information, vilket Goldsmith och Horowitz (2006) benämner som 

utilitaristiskt, medan att ha målet att höja social status anses som hedoniskt. 

Motiv för att titta på recensioner kan också delas upp i planerat - och oplanerat 

beteende. Ett oplanerat och spontant beteende, menar Goldsmith och Horowitz 

(2006) är faktorn “av misstag” där konsumenten exempelvis letat online för att 

erhålla information om andra produkter eller tjänster på internet, men fått upp 

ögat för en annan vara. Ett planerat och medvetet beteende är å andra sidan 

“riskreducering”, där konsumenten medvetet värderar olika varor för att 

undvika ett dåligt köp.    

 

Oavsett om konsumenten väljer att konsumera en vara eller tjänst finns en risk 

vid köptillfället. Hur stor risken är går inte att avgöra då det speglas mot 

respektive konsuments situation och preferenser. Ju större konsumenten anser 

att risken är desto större är chansen att motiveras och finna stöd online i form 

av informationssökande genom eWOM (Goldsmith & Horowitz, 2006).  
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2.2 Val av tjänst 

Tripadvisor är en av de mest ansedda plattformarna för att ge 

rekommendationer på internet, med ett sammanlagt antal av 702 miljoner 

recensioner om restauranger, hotell, upplevelser och flygbolag (Tripadvisor, 

2018). Vidare har hemsidan ett genomsnitt av 500 miljoner unika besökare per 

månad, vilket gör att hemsidan har varit aktuell i tidigare forskning som 

behandlat eWOM i tjänstebranschen, exempelvis av Clare, Wright, Sandiford 

och Caceres (2018) studie om eWOM och trovärdighet.  

 

Restauranger är av speciellt intresse då det utgör en risk för konsumenten att 

äta på ett specifikt ställe (De Keyzer, 2017), då det till skillnad från produkter 

inte kan testas i förväg. Mer specifikt kommer vi att undersöka de restauranger 

som faller inom ramen för “fine-dining”, detta begrepp definieras av Canziani, 

Alamnza, Frash, McKeig och Sullivan-Read (2016) som en maträtt som kostar 

400kr minimum. Risktagandet ökar i samverkan med kostnaden menar Zhang 

och Li (2006) vilket gör att konsumenten är benägen att analysera information 

noggrannare om denne står inför ett hög-riskbeslut. 

 

2.2.1 Hedonisk tjänst 

Konsumtion av tjänster innehåller ofta hedoniska och utilitaristiska 

dimensioner, men den kumulativa forskningens fokus ligger ofta på produkter 

(Batra & Athola, 1991). Vid hedoniska tjänster, såsom en restaurang av finare 

slag, lägger konsumenter ofta vikt vid sensoriska upplevelser, såsom sinnen, 

fantasi och nöje (Hirschman & Holbrook, 1982). Utilitaristiska tjänster och 

produkter är istället konsumerade baserat på dess praktiska 

användningsområden utifrån konsumentens behov (Khan, Dhar & 

Wertenbroch, 2004).  

  

Konsumentens förmåner av en vara sker vid olika tillfällen vid hedoniska - och 

utilitaristiska varor. Khan et al. (2004) menar att hedonisk konsumtion, såsom 

förtäring av ett fint franskt vin eller ett besök på en fin restaurang har sin 

belöning simultant med förbrukningen, där förmånerna sedan upphör efter 

konsumtionen. Vid utilitaristisk konsumtion sker belöningen istället efter att 

varan förbrukats. Författarna exemplifierar detta genom en kandidatexamen - 
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jobbet inom den bransch individen eftersträvar sker efter godkända kurser och 

efter individen tagit sin examen. Detta är alltså utilitaristisk, till skillnad från en 

restaurangupplevelse där belöningen sker samtidigt som den förbrukas.  

 

Ett utmärkande karaktärsdrag som hedoniska tjänster innehar är risken vid 

köp. En “experience good” såsom en restaurang, är svårvärderad innan 

konsumtion till skillnad från en utilitaristisk produkt såsom blåjeans. 

Svårigheten med evaluering innan konsumtion gör att onlinerecensioner spelar 

en särskilt viktig roll i reduceringen av risk för konsumenten (Zhu & Zhang, 

2010). Vidare menar Zhang och Li (2006) att risken ökar i takt med att priset 

stiger. Detta ligger som grund för valet av att undersöka restauranger av finare 

slag.  

 

2.3 Anonymitet 

Hennig-Thurau et al. (2004) menar att eWOM har tydliga karaktärsdrag som 

att exempelvis kunna sprida information till flera individer som ej bestäms av 

tid samt har möjligheten att göra detta anonymt. Anonym information 

definieras som den sorts information där skribentens identitet hålls dold (Hong 

och Li, 2017).  

 

I takt med att eWOM blir ett allt mer populärt verktyg för informationssökning 

och riskreducering hos konsumenten blir kravet på kvaliteten naturlig. I 

traditionell WOM baseras den givna informationen på relationer och 

ansiktsuttryck, en social och fysisk interaktion mellan individer vilket inte är 

fallet vid eWOM. Hong och Li (2017) menar att möjligheten att vara dold vid ett 

eWOM-meddelande skapar frihet från konsekvenser, och möjliggör individer att 

uttrycka sig och förmedla åsikter. Författarna menar att ett resultat av detta blir 

en mer genuin recension då skribenten slipper oroa sig över konsekvenser, 

vilket är användbart för övriga konsumenter som är ute efter användbar 

information kring produkten eller tjänsten.  

 

Anonymitet gör samtidigt att det blir svårare för konsumenter att ta författarens 

bakgrund och expertis i åtanke vid bedömningen av recensionen. Hong och Li 

(2017) menar att tidigare forskning inte är överens om anonymitet är 
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övervägande positivt eller negativt med koppling till meddelandets trovärdighet. 

Trots denna tvetydighet fortsätter anonymitet i eWOM att synas och nyttjas av 

konsumenter, vilket innefattar både skribenten och mottagaren. Chesney och Su 

(2010) påstår att en förklaring till att individer finner anonyma recensioner 

hjälpsamma är att de väljer att ta åt sig av den givna information i recensionen, 

istället för att påverkas av vem skribenten är. 

 

2.4 Valens  

Valens innebär negativa - och positiva recensioner relaterat till produkter eller 

tjänster, vilket kan ta form genom stjärnor, vanligtvis i en ett-till-fem-skala med 

tillhörande text om varför varan var bra eller dålig (Qiu, Pang & Lim, 2012). 

 

Det har gjorts mycket forskning på valens och dess påverkan på konsumenten, 

men forskningen är inte entydig. Forman, Ghose och Wiesenfeld (2008) fann 

att extremt höga och extremt låga recensioner var mer hjälpfulla än recensioner 

av en mer neutral natur. Samtidigt säger forskningen att positiva recensioner 

ger läsaren en positiv bild av produkten, vilket ökar köpintentionen (Lee och 

Youn, 2009; Sen & Lerman, 2007; Kim et al., 2015). Mer konkret har positiva 

recensioner visats ha en ökad försäljning på böcker (Chevalier & Mayzlin, 2006) 

och filmer (Zhang & Dellarocas, 2006). 

 

Mudambi och Schuff (2010) fann dock att recensioner som ansåg vara neutrala 

var till mer hjälp än de båda extremt positiva - och negativa recensioner. Detta 

kan förklaras av Maslowska, Malthouse och Bernritter (2016) som genom en 

undersökning fann att recensioner med allt för höga betyg (4.5–5) kan anses för 

bra för att vara sanna. Denna förklaring är i linje med vad en stor del av 

forskningen påvisar, nämligen att negativa recensioner har en större påverkan 

på konsumenten än positiva recensioner (Ahluwalia, 2000; Lee och Lee, 2009; 

Park & Lee, 2009; Lee & Youn, 2009; Sen & Lerman, 2007; Purnawirawan et 

al., 2015).   
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2.4.1 Negativitetseffekten 

Forskning har visat att negativ information, vilket kan vara i form av en 

recension, är generellt mer intresseväckande och är därmed föremål för en 

högre grad av granskning än positiva recensioner (Homer & Yoon, 1993). 

Ahluwalia (2000) fann att negativa recensioner är till mer hjälp för 

konsumenter i samband med köpet av en vara än en positiv recension, vilket har 

benämnts som negativitetseffekten.  

 

Sen och Lerman (2007) anser också att negativa recensioner tenderar att ha en 

större influens vid ett köpbeslut än positiva recensioner. Park och Lee (2009) 

menar att detta faktum har en speciellt signifikant roll vid varor som inte går att 

utvärdera innan köp, såsom restauranger. En konsument är därav mer benägen 

att avstå köp om ställd inför en negativ recension, än att genomföra köpet efter 

att ha läst en positiv recension. Purnawirawan et al. (2015) stödjer tesen och 

påstår att negativa recensioner ger en ökad trovärdighet då det är en indikator 

för att recensionerna inte är kontrollerade - eller censurerade av företaget. 

 

2.5 Argumentkvalitet 

Bhattacherjee och Sanford (2006) förklarar att argumentkvalitet innebär 

graden av övertygande argument i ett informativt meddelande. Teng, Khong, 

Goh och Chong  (2014) fann även dem, i en nyare forskning, att 

argumentkvalitet är associerad med övertygande eWOM-meddelande. Den 

kumulativa forskningen är dock oense om komponenterna som utgör ett 

kvalitativt meddelande.  

 

Mudambi och Scuff (2010), Huang, Chen, Yen och Tran (2015), Cheng och Ho 

(2015) och Kim et al. (2018) förklarar att längden på recensionen är indikatorn 

för argumentkvalitet, medan Chu och Kamal (2008) definierar argumentkvalitet 

som starka - och svaga argument. Svaga argument är företagsrelaterad 

information som ger konsumenten negativa associationer, medan starka 

argument genererar positiva associationer hos konsumenten. Enligt Lee et al. 

(2008) är ett meddelande av hög kvalitet när den är övertygande, innehåller 

relevant information med begripliga, - tillförlitliga - och tillräckliga resonemang. 
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Författarna anser således att lågkvalitativa recensioner istället består av 

irrelevant, opålitlig, och svårtolkad information med otillräckliga resonemang. 

 

Positiv och hög argumentkvalitet har visat sig ha en positiv påverkan på 

köpintentionen (Park et al., 2007), och är den forskning som har mest 

gemensamt med vår. Författarna använde sig av fyra egenskaper för att beskriva 

argumentkvalitet: saklighet, begriplighet, trovärdighet och tydlighet. Vi kommer 

att använda oss av samtliga underkategorier i vår undersökning om 

högkvalitativa recensioner. 

 

2.5.1 Saklighet och trovärdighet  

En recension är av hög kvalitet när den är logisk och övertygande, och ger 

sakliga och specifika fakta om en vara (Park et al., 2007). Recensioner av låg 

kvalitet är å andra sidan emotionella, subjektiva och innehållslösa. Författarna 

menar att de med andra ord är rekommendationer med avsaknad från faktisk 

information. Park och Lee (2008) fann att sakliga recensioner anses som mer 

hjälpsamma än emotionella och subjektiva recensioner, samtidigt som De 

Keyzer et al. (2017) visade att konsumentens köpintention och generella attityd 

till en tjänst var större vid sakliga argument, jämfört med emotionella 

argument. 

 

Park et al. (2007) förklarar att trovärdighet är en av komponenterna för ett 

högkvalitativt meddelande. Trovärdighet är också med i flertalet studier som 

behandlar konsumentens attityd till en produkt eller tjänst. Ing och Ming (2018) 

fann att trovärdighet var den största påverkande faktorn till konsumentens 

attityd gentemot rekommendationer från bloggare. Clare et al. (2018) visar i 

deras studie att trovärdigheten växte när informationen var rationell och inte 

hade en bakomliggande agenda. Vidare menar Cheung och Thadani (2012) att 

mottagaren kommer att uppfatta ett eWOM-meddelande som trovärdigt om 

innehållet har sakliga argument. Trovärdigheten handlar dock inte enbart om 

argumenten trots att det utgör en stor del. 
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Ett eWOM-meddelande kan även uppfattas att ha bristande trovärdighet på 

grund av utseendet på texten. Clare et al. (2018) antydde att bristande 

formuleringar har en negativ påverkan på skribentens trovärdighet då det 

ansågs att skribenten inte hade kompetens nog att uttala sig om varan eller 

tjänsten. Vidare menar Clare et al. (2018) att konsumenter bortser från 

recensionens trovärdigheten om informationen inte var till hjälp eller var 

irrelevant. 

 

2.5.2 Begriplighet och tydlighet  

Lee et al. (2008) menar att typiska faktorer för en recension med låg kvalitet är 

att den inte är relevant eller informativ i förhållande till tjänst - eller 

produktutvärderingen. Istället menar författarna att en recension innehållande 

specifik, begriplig och tydlig information bidrar till att recensionen ses som mer 

övertygande i konsumentens ögon, vilket av Park et al. (2007) har visat ha en 

positiv effekt på konsumentens köpintention om recensionen är positiv. Lin, Wu 

och Chen (2013) fann också detta samband, och menar att recensioner som är 

tydliga, logiska och övertygande med tillräcklig fog för påståenden har en stark 

påverkan på köpintentionen. En negativ recension innehållande tydliga 

resonemang för dess påståenden har också visat sig vara mer inflytelserika än 

lågkvalitativa recensioner, där belägg för konsumentens påståenden inte lyfts 

fram. 

 

En läsare finner negativa och emotionella recensioner i form av 

uttryckssymboler som mindre rationella, än negativa recensioner utan 

emotionellt innehåll (Kim & Gupta, 2012). Dessutom anses de som mindre 

hjälpsamma när de anspelar på negativa emotioner (Lee, Jeong & Lee, 2017). 

Detta indikerar att det informativa värdet sjunker då den negativa recensionen 

har ett emotionellt uttryck. Kim och Gupta (2012) testade om positiva 

recensioner med emotionellt innehåll, i form av uttryckssymboler, var mer 

informativt för läsaren än en recension som inte är emotionell (utan 

uttryckssymboler), men fann inget samband. Detta indikerar istället att 

kvaliteten i en recension minskar när emotioner i form av uttryckssymboler 

inkluderas i texten. 
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2.6 Köpintention  

Köpintention definieras av Lin och Lu (2010), som möjligheten för 

konsumenten att vara “villig” att köpa en vara. Konsumenter är, oavsiktligt eller 

avsiktligt, utsatta för en stor mängd information om olika produkter och 

tjänster på Internet, och det är vedertaget att eWOM har en stark påverkan på 

konsumentens intention att köpa en vara (Mauri & Minazzi, 2013). All 

information har dock inte samma likvärdighet i effekten på läsaren, vilket 

därmed medför att graden av köpintention hos konsumenten varierar beroende 

på informationen som framställs (Erkan & Evans, 2016). Vi kommer därför titta 

på två typer av stimuli: valens och argumentkvalitet, och dess påverkan på 

köpintentionen. Detta gör vi genom två frågor som använts av tidigare forskare: 

graden en individ är benägen att besöka en restaurang och graden en individ är 

benägen att rekommendera en restaurang.  

 

2.7 Framtagen modell baserad på befintlig teori 

Modellen nedan (Figur 3) baseras och utgår från kumulativ forskning som tas 

upp i studiens teorikapitel. När konsumenten, i detta fall internetanvändare, 

väljer att ta del av onlinerecensioner blir därmed eWOM konsumentens 

informationskälla (Hennig-Thurau et al., 2004). I vårt fall kommer vi att 

undersöka individer som enbart tar del av anonyma onlinerecensioner och har 

därmed förtydligat detta i figuren.  

 

Då vi lägger fokus på anonyma recensionerna blir trovärdigheten en viktigt 

punkt hos konsumenten. Cheung et al. (2009) nämner att om kvaliteten på 

informationen som presenteras i recensionen anses giltig av mottagaren 

kommer en positiv attityd gentemot recensionen att skapas. Om en positivt 

attityd har genererats leder detta till att informationen anses trovärdig trots att 

skribenten är dold. Chesney och Su (2010) stödjer detta genom att förklara att 

mottagaren baserar informationen på det som presenteras och inte vem som 

ligger bakom recensionen. Vidare tittar konsumenten på skribentens upplevelse 

gällande produkten eller tjänsten, alltså om valensen i recensionen är positiv 

eller negativ. Forskningen kring valens är inte entydig, men pekar åt de håll vi 

valde formulera hypotes 1 och 2. Hur recensionen är skriven, alltså om den 

uppfyller det som forskningen beskriver som hög - och låg argumentkvalitet har 

https://www.zotero.org/google-docs/?0ayUQ4
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också, av kumulativ forskning (Park et al., 2007), visats spela roll i 

konsumentens beteende kring tjänsten och är därför underlaget till att hur vi 

valde att utforma hypotes 3.   

 

När konsumenten tagit del av recensionen och de nämnda byggstenarna 

(argumentkvalitet och valens) kommer det antingen väckas ett intresse eller ej. 

Om fallet skulle vara att konsumenten skapat ett intresse genom recensionen 

uppstår en köpintention, vilket sedan kan bli ett beslut om att fullfölja 

köpbeslutet av tjänsten eller produkten.  

 

 

 

Figur 3 - Modell baserad på tidigare forskning (Egen figur) 

 

3.Metod 

 
3.1 Forskningsansats 

Vid val av forskningsansats har vi tittat på den kumulativa forskningen och vad 

som passar vår studie bäst. Vi fann att det vedertagna tillvägagångssättet inom 

eWOM var användandet av kvantitativa metoder vilket också är det bäst 

lämpade sättet att besvara syftet i arbetet. Denna forskningsmetod utgår från ett 

deduktivt synsätt då den tar avstamp i teorin (Bryman & Bell, 2013), och med 

utgångspunkt från den befintliga forskningen har tre hypoteser tagits fram. En 

stor anledningen till detta val av metod var för att vi ville få ett generaliserat 

resultat genom mätning av de valda variablerna. 
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I Bryman och Bell (2011) förklaras det utförligt kring den kvantitativa respektive 

kvalitativa forskningsmetoden och med hjälp av Trost (2012) som menar att den 

kvantitativa forskningsmetoden är bäst lämpad när syftet är att förklara hur 

olika faktorer hänger samman. Eliasson (2013) hävdar att kvantitativa metoder 

anses vara ett bättre val vid generaliseringar och att generalisering inte är en 

prioritering i en kvalitativ metod eftersom att man inte behöver sträcka 

resultatet vidare utanför den grupp som undersöks. Punkterna som nämns ovan 

av Trost (2012) och Eliasson (2013) passar in och styrker vårt resonemang kring 

val av metod då studiens syfte går ut på att förklara vilken roll valens och 

argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på 

konsumentens köpintention. 

 

Vi kommer som tidigare nämnt utgå ifrån ett deduktivt synsätt där vi kommer 

att skapa hypoteser som grundas från den teoretiska referensramen som 

kommer att testas empiriskt för att till sist granskas och analyseras. 

Användandet av hypoteser presenteras som något användbart i en kvantitativ 

studie. Anledningen till att vi valde att gå vidare med hypoteser i vår studie är 

som tidigare nämnt, på grund av att tidigare forskning har utfört sina studier på 

liknande vis (Teng et al., 2017; Hong & Li, 2017).  Det passar dessutom bäst in 

på det vi vill kunna analysera, vilket är hur sambandet mellan olika variabler 

påverkar konsumentens köpintention när konsumenten läser recensioner som 

skrivits online. 

 

3.2 Forskningsdesign 

För att testa de hypoteser som tas upp i studiens kvantitativa forskningsmetod 

har en onlinebaserad enkätundersökning utformats och som omfattar en 

tvärsnittsdesign. En tvärsnittsdesign innebär att ett flertal fall undersöks då 

variation är av intresse för att nå en uppsättning kvantitativ data (Bryman & 

Bell, 2017). Syftet med denna surveyundersökning var att kunna framställa 

kvantifierbar data som har kopplingar till studiens valda oberoende samt 

beroende variabler (Bryman & Bell, 2017) 
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Tidigare forskning inom den kvantitativa forskningsmetoden har nyttjat 

surveyundersökningar för att bidra med forskning och stärker därmed vårt val 

(Teng et al., 2014; Hong & Li, 2017). Vidare uppmuntran till användandet av 

webbenkäter är den tidseffektiva aspekten, samt den potentiella spridningen 

som tillvägagångssättet tillåter. Bryman och Bell (2011) påstår att ett stort antal 

enkäter kan skickas ut vid ett enda tillfälle och anses dessutom som ett mer 

kostnadseffektivt alternativ. Bryman och Bell (2017) tar upp tre viktiga kriterier 

gällande kvantitativa undersökningar som rör företagsekonomi och 

management. Kriterierna är validitet, replikerbarhet och reliabilitet, och vi har 

för avsikt att uppnå samtliga.   

3.3 Hypoteser  

För att undersöka syftet valde vi att ta sätta ut tre hypoteser som, mot bakgrund 

av tidigare forskning var välgrundade.  

3.3.1 H1 

I den kumulativa forskningen har det visats att valens har påverkat 

köpintentionen hos konsumenten. Valens hos recensioner har visats vara en 

påverkande faktor för köpintentionen hos böcker (Chevalier & Mayzlin, 2006), 

filmer (Zhang & Dellarocas, 2006) och hotell (Mauri & Minazzi, 2013). Mot 

bakgrund av detta blir vår hypotes: 

 

H1: Valens hos recensioner har en direkt påverkan på konsumentens 

köpintention 

 

3.3.2 H2 

Tidigare i vårt teorikapitel nämner vi att den kumulativa forskningen främst 

pekar på att negativa recensioner har en starkare effekt än positiva recensioner. 

Lee et al. (2009) ställde extremt negativa - och extremt positiva recensioner mot 

varandra, och fann att den förstnämnda har en starkare påverkan på 

konsumentens beteendemässiga intention, vilket har benämnts som 

negativitetseffekten. Park och Lee (2009) fann att denna effekt förstoras när 

konsumenten ställs inför en vara som inte går att utvärdera eller testa på 

förhand. Vår hypotes blir därför: 
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H2: Negativa recensioner har en starkare effekt på konsumentens 

köpintention än positiva recensioner. 

 

3.3.3 H3 

Vi går i del 2.4 Argumentkvalitet igenom vad den kumulativa forskningen säger 

om recensioner och argumentkvalitet. Vi definierar kvaliteten av argument i 

enlighet med Park et al. (2007) fyra utgörande komponenter: saklighet, 

begriplighet, trovärdighet och tydlighet. Författarna fann även att positiv valens 

och hög kvalitet hade en positiv påverkan på konsumentens köpintention. Vår 

sista hypotes i vår studie blir därför:  

 

H3: Valens i samspel med argumentkvalitet har en påverkan på 

konsumentens köpintention 

 

3.4 Datainsamling 

 
3.4.1 Population  

Trost och Hultåker (2016) menar att en population är den befolkningsgrupp 

som undersökningen inriktar sig mot. Då denna studie har i syfte att undersöka 

elektronisk word-of-mouth, var det ett aktivt val att rikta in oss på 

internetanvändare genom att skicka ut enkäter elektroniskt. I vår studie har 

populationen bestått av svenska, vardagligt aktiva internetanvändare över 18 år.  

 

3.4.2 Urval 

Trost och Hultåker (2012) menar att ett urval kan ses som en del av den totala 

populationen. För att kunna genomföra denna studie valde vi att ta fram ett 

urval ur den population som beskrivs tidigare i studien. Enkäten har spridits 

genom våra individuella sidor på plattformen Facebook och därmed utfördes ett 

bekvämlighetsurval. 

 

Denna sortens urval beskrivs av Bryman och Bell (2017) som det urval som 

finns åtkomlig för forskarna vid utförandet av studien. Facebook var den 

plattform som valdes ut då vi anser att plattformen gav oss möjligheten att ta 
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del av ett slumpmässigt urval. Detta då den webbaserade enkäten publicerats i 

olika grupper samt distribuerats till vänner. Samtidigt anser vi att Facebook är 

ett socialt medium som kan ge vår enkät en möjligheten att nå ut till en stor 

mängd respondenter som baseras på rapporten “Svenskarna och Internet” 

(Breakit, 2018). Denna rapport tar upp användandet av Facebook bland 

svenskar och har studerat svenskar från 12 år ålder och uppåt. Trots att det 

dagliga användandet bland svenskar skiljer beroende på åldersgrupp så styrker 

rapporten vårt val av urval. 

 

Ur bekvämlighetsurvalet valde vi att använda oss utav 135 av totalt 157 

respondenter, av dessa respondenter bestod ungefär 55% av kvinnor och 45% av 

män. Dessa respondenter var alla över 18 år gamla (Bryman & Bell, 2017) och 

ansågs inneha reliabilitet då de alla svarat korrekt på den kontrollfråga (Bilaga 

7) som inkluderades i undersökningen. 

 

3.4.3 Etiska principer 

Studiens etiska principer är baserade på de fem reglerna som tas upp av Bryman 

och Bell (2017). Informationskravet går ut på att respondenterna skall vara 

informerade om syftet som präglar studien. Innan respondenten väljer att 

utföra studien informerar vi genom inlägget på Facebook om att vi undersöker 

recensioner i restaurangbranschen och uppfyller därmed detta krav. Vi valde 

däremot att inte informera konsumenten om just valens och argumentkvalitet 

då det eventuellt hade påverkat undersökningen ett negativt sätt. 

  

Principen som tas upp av Bryman och Bell (2017) därefter är samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet innebär att de som väljer att utföra enkätundersökningen och 

därmed hjälper till att ge ett underlag för datainsamlingen ska veta att 

deltagandet är frivilligt. Det innebär alltså att de deltagande ska veta att de inte 

behöver utföra undersökningen eller att en påbörjad undersökning måste 

avslutas. I enkäten har vi enbart obligatoriska frågor, vilket innebär att 

respondenterna inte kan fortsätta till nästa del av enkäten om inte alla frågor är 

besvarade. Detta gjorde vi för att respondenterna av misstag inte skulle glömma 

bort att svara på någon fråga. Eftersom frågorna var obligatoriska, valde vi att 

lägga stort fokus på att utforma frågorna på ett sådant sätt som inte skulle få 
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respondenterna att uppleva obehag på något vis. Om det nu skulle uppstå en 

sådan eller liknande känsla är respondenterna informerade om att de inte 

behöver fullfölja enkäten. Vi nämner i början av enkäten att den är frivillig och 

anonym och uppfyller detta krav dessutom har vi valt att se alla respondenter 

som är under 18 år gamla som ett bortfall då det anses oetiskt att forska utan 

godkännande av vårdnadshavare för minderåriga (Bryman & Bell, 2017). 

 

Ett dilemma vi däremot stod inför var om vi skulle ha obligatoriska svar eller 

inte. Ett etiskt problem skulle kunna vara om respondenten inte ville besvara en 

fråga, men var tvungen för att kunna slutföra enkäten. Vi valde dock att ha 

obligatoriska svar på frågorna, med tanke på att respondenten enkelt hade 

möjlighet att utträda undersökningen. Ytterligare en anledning till valet av 

obligatoriska svar var för att vi inte ville exkludera ett felaktigt resultat på grund 

av att respondenten glömt besvara en fråga.  

 

För att vår studie ska anses fullt anonym har vi förtydligat detta i det inledande 

stycke som presenteras för respondenten innan enkäten utförs. Inga 

personuppgifter har behandlats under enkätens gång, och vi har dessutom 

använts oss av Google Forms då enbart vi har tillgång till enkätens sida och 

därmed säkrat respondenternas anonymitet. I det inledande stycket har vi 

tryckt på att svaren kommer att hjälpa studien och därmed visat på att 

informationen inte kommer att användas i samband med något annat förutom 

underlag för studien. 

 

Genom att vi utförde en pilotstudie och sedan gjort ändringar efter de 

funderingar och frågor kring frågeställningar som dykt upp har vi kunnat 

formulera och framställa en tydlig enkät. En tydligt formulerad och konstruerad 

enkätundersökning ger respondenten inget rum till att tycka att informationen 

är vilseledande. Med hänsyn till fem kriterier: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, 

falska förespeglingar,  har vi utformat vår enkätundersökning samt vår 

pilotstudie och därmed uppfyllt de fem etiska principer som presenteras av 

Bryman och Bell (2017).  
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3.4.4 Enkätutformning 

Vid utformandet av enkäten använde vi oss av Google Forms. Vi började 

enkäten med en kort introduktion som informerade om att undersökningen var 

frivillig, men skulle bidra till värdefull information till examensarbetet om 

respondenten valde att medverka. Vi skrev också hur lång genomsnittstiden av 

genomförandet skulle vara, mot bakgrund av de som besvarat enkäten i vår 

pilotstudie. För att få ett brett urval ville vi dessutom skapa ett incitament att 

besvara enkäten, vilket vi tydliggjorde genom att förklara att en biobiljett till ett 

värde av 150 kronor skulle lottas ut.  Någonting vi däremot inte gjorde i 

introduktionen var att beskriva fullt ut vad enkäten skulle handla om. Detta för 

att inte få ett skevt resultat i samband med de förutfattade meningarna som 

eventuellt skulle uppkomma. 

 

Vi började enkäten med två frågor om respondentens övergripande uppfattning 

om restauranger av finare slag. Den andra delen bestod istället av det 

huvudsakliga innehållet i enkäten. Mot bakgrund av Park et al. (2007) studie 

där enkäten innehöll två typer av recensioner, positiv med hög kvalitet - och 

positiv med låg kvalitet. Utöver det skapade vi ytterligare två typer av 

recensioner: negativ med hög kvalitet - och negativ med låg kvalitet. Totalt var 

det alltså fyra typer av recensioner, där varje typ innehöll tre recensioner 

vardera. Dessa recensioner återfinns under Bilaga 1. 

 

Vi valde att utföra recensionsexemplen på ett motsvarande sätt som gjorts i 

tidigare forskning. Vi drog stor nytta av Park et al. (2007), De Keyzer et al. 

(2017) och Lee et al. (2008) recensionsexempel, och tog med komponenter som 

ovanstående författarna ansågs vara karakteristiskt sakliga, trovärdiga, 

begripliga och tydliga. Vi inkluderade även recensioner som anses besitta låg 

kvalitet, såsom emotioner, subjektivitet och innehållslöshet. Frågorna som 

följde våra exempel, för att få kvantifierbar data angående respondenternas 

köpintention, var baserade på Park et al. (2007) och Lee et al. (2008) forskning.  

 

I del tre av vår enkätundersökning ställde vi frågor om respondentens generella 

attityd till recensioner tagna från Park et al. (2007) och Park och Lee (2008). 

Ett exempel på en sådan fråga var: “När jag väljer restaurang är recensioner 
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hjälpsamma för mitt beslut.” (Bilaga 2). Vi anser att en sådan fråga har en stor 

vikt i undersökningen då tidigare forskning menar att anledningen till att 

konsumenter av alla typer ofta söker information i form av eWOM-

meddelanden är för att minska och reducera risken för ett dåligt köp (Cantallops 

& Salvia, 2014; Zhu & Zhang, 2010).  

 

3.4.5 Spridning av enkät 

När vi var klara med utformningen av enkäten och pilotstudien var genomförd 

skickades den webbaserade enkätundersökningen ut. Spridningen skedde på det 

sociala mediet Facebook i form av inlägg på våra personliga sidor. Vi utförde 

därmed vad Bryman och Bell (2017) definierar som ett bekvämlighetsurval. 

Enkätens spridning skedde dessutom i två olika enkäter, båda med precis 

samma innehålla men recensionerna presenterades i olika ordning. Detta för att 

minimera risk till snedvriden data då det finns risk att respondenterna granskar 

de recensioner som kommer tidigt i enkäten noggrannare än de senare 

recensionerna.  

 

3.4.6 Bortfall 

För att säkerställa att respondenterna noggrant läste frågorna valde vi att ha 

med en kontrollfråga i form av: “Var vänlig kryssa i alternativ 7 på denna 

fråga”. Detta gjorde vi för att enkelt kunna gallra bort de respondenter som 

svarat annat än sju på frågan, och räkna de respondenterna som bortfall. 

Genom användandet av denna metod fick vi ett bortfall på 21 stycken 

respondenter.  

 

I den avslutande delen av enkätundersökningen ställde vi slutliga frågor 

gällande kön, ålder och inkomst. Vid åldersfrågan hade vi fyra svarsalternativ 

för att ringa in åldern, där det första alternativet var “Under 18”. Bland de 157 

svaren vi fick in var det en respondent som hade besvarat att denne var under 

18. Vi valde att ta räkna det svaret som ett bortfall, mot bakgrund av etiska 

svårigheter som medföljer om en respondent är omyndig (Bryman och Bell, 

2017).  
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Vi hade dock inget bortfall vi frågan kön. Vi ville erbjuda tre alternativ här: 

Man, Kvinna eller Annan definition, för att minimera risken för exkludering 

enligt ramlagarna från RFSL (2016, para 1). Det var dock ingen respondent som 

identifierade sig som annat än de traditionella könen, vilket innebar att vi inte 

hade något bortfall här. Istället fick vi totalt 22 stycken bortfall från 

kontrollfrågan och åldersfrågan.  

 

3.4.7 Pilotstudie  

Innan genomförandet av huvudstudien ville vi, genom en pilotstudie, säkerställa 

att frågorna var korrekt formulerade och att enkäten i sin helhet var utformat på 

ett tydligt sätt. Bryman och Bell (2013) tar upp det som ett viktigt element innan 

utskicket av enkäten. Detta eftersom ett problem kan bli svårt att rätta till när 

enkäten är utskickad. Speciellt viktigt blev det för oss då vi använde oss av 

fiktiva recensioner som antingen skulle innehålla sakliga, begripliga, trovärdiga, 

och tydliga resonemang, eller emotionella, subjektiva och innehållslösa 

resonemang.  

 

För att testa recensionernas karaktär använde vi oss av forskning av (Park et al., 

2007; Lee et al., 2008; De Keyzer et al., 2007) för att identifiera vad som 

objektivt anses vara en recension av hög - och låg kvalitet. Recensionerna från 

den kumulativa forskningen modifierades sedan för att passa in på vår valda 

tjänst, och testades sedan mot en kontrollgrupp bestående av 15 personer. 

Respondenterna i gruppen fick svara på om recensionerna innehöll de olika 

komponenterna för avgörandet av recensionens kvalitet.  

 

Kontrollgruppen fick även besvara hur de uppfattade begripligheten och 

tydligheten i frågorna, ordningsföljden på frågorna och enkäten som helhet. I 

enlighet med vad Bryman och Bell (2011) förklarar var de individer som deltog 

vid pilotstudien inte föremål för undersökning i huvudstudien, med tanke på att 

det hade påverkat representativiteten.  
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3.5 Variabler 

 
3.5.1 Beroende variabel 

Köpintention. I likhet med Park et al. (2007) valde vi köpintentionen som 

beroende variabel. Denna var studerad med en 7-gradig Likertskala där 1 

representerade “Mycket liten sannolikhet” och 7 representerade “Mycket stor 

sannolikhet”. Här hade vi två frågor som utgjorde graden av intention hos 

konsumenten: “Hur sannolikt är det att du besöker restaurangen du precis 

blev presenterad för?” och “Hur stor sannolikhet är det att du skulle 

rekommendera restaurangen du blev presenterad för till familj och vänner?” 

(Park et al., 2007; Park & Lee, 2008).  

 

3.5.2 Oberoende variabel 

Valens. Vi skapade recensioner som antingen var positiva eller negativa. Detta 

gick att utläsa genom betygsättningen, i form av två respektive fyra stjärnor, 

men också innehållet i recensionen.  

 

Argumentkvalitet. Att argumentkvalitet också blir en oberoende variabel är då 

den kumulativa forskningen (Xia & Bechwati, 2008) använt recensionstyp som 

denna typ av variabel. För att kunna mäta hur denna variabel påverkar har vi 

under vår webbaserade enkät presenterat kvaliteten i argumenten antingen som 

hög eller låg i de framtagna recensionerna.  

 

3.5.3 Kontrollvariabler 

För att få en konstant och tydlig mätning mellan den oberoende och den 

beroende variabeln valde vi att inkludera kontrollvariabler i vår studie 

(Businessdictionary, 2018). Den första kontrollerande variabeln vi använde oss 

av i enkätstudien var den allmänna uppfattningen om “fine dining”. Vi ställde 

först en fråga om respondentens uppfattade pris på en varmrätt i en sådan 

restaurang, som sedan följdes upp med antal besök, där respondenten 

spenderar den summan på en varmrätt, per år. Vi kallar den här variabeln för 

Allmän uppfattning om “fine dining”. 
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Den andra kontrollvariabeln vi använde i vår studie kallar vi Månadsinkomst, 

där vi ville se om det fanns någon skillnad på respondenternas svar beroende på 

hur mycket personen tjänar månadsvis. Detta var intressant för oss då det finns 

fog för att anta att höginkomsttagare gör fler besök på fina restauranger per år 

än låginkomsttagare.  

 

För att kontrollera om det fanns skillnader på svaren beroende på ålder, valde vi 

att studera detta genom fem svarsalternativ: “Under 18”, “18–24”, “25-34”, “35-

44”, och “Över 45”. Vi kallar den variabeln för Ålder.  

 

Den fjärde kontrollvariabeln vi använde oss av i studien var könsfördelningen. 

RFSL (2016, para 1) beskriver vikten av att inkludera transpersoner för att 

undvika kränkningar. Mot bakgrund av detta gav vi svarsalternativen “Man”, 

“Kvinna” och “Annan definition” då vi vill minimera exkludering i 

undersökningen. Vi kallar den här variabeln Kön.  

 

3.6 Analysmetod 

Vi nämnde i kapitel 3.4.4 Enkätutformning att vi använt oss av Google Forms 

för utförandet av enkätundersökning. En anledning till detta är enkelheten som 

tillkommer med programmet. Det är bland annat simpelt att föra över data från 

respondenterna till Excel, vilket vi gjorde för att sedan överföra kvantifierbar 

data till programvaran SPSS (Statistical Package for the Social Science). Bryman 

och Bell (2017) menar att SPSS är den men mest använda mjukvaran för 

dataanalys inom kvantitativa studier. Vi använde programvaran för att få fram 

data ur våra analyser: deskriptiv analys, faktoranalys, bivariat 

korrelationsanalys och klusteranalys. För att säkerställa att ingen data var 

felkodad gjorde vi två körningar i SPSS parallellt med varandra, vilket gjorde att 

vi kunde förlita oss på den data som togs fram.    

 

Innan körningarna i SPSS genomfördes en omkodning av data som samlats in 

från enkäten, vilket gjordes för att den inkomna informationen skulle anses vara 

kvantifierbar (Bryman & Bell, 2013). I enkätundersökningen använde vi oss av 

två Likertskalor där skalorna bestod av intervallen 1 - 7 och 1 - 6.  För att 

underlätta analysen av enkätsvaren valde vi att koda om skalan 1 - 7 till 1 - 6. 
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Likertskala som redan bestod av intervallet 1–6 valde vi att koda om till samma 

siffror, det vill säga att siffran 1 kodades om till 1, siffran 2 kodades om till 2 och 

så fortsatte omkodningen inom intervallet. Vidare utfördes ännu en omkodning 

på det insamlade materialet, men denna gång krävdes en omvandlingen från 

text till siffror genom kodning. Efter kodningen visades siffror som hittas inom 

intervallet 1–6, och stämde överens med den Likertskalan som används. 

Omvandlingen av text till siffror gjordes på kategorierna Kön, Ålder, 

Månadsinkomst och Allmän uppfattning om “fine dining”. Nedan visas ett 

utdrag på hur kodningen genomfördes på frågorna. 

 

 

 

 

Figur 4 - Utdrag av omkodning i SPSS 

 

3.6.1 Deskriptiv analys 

Vi valde att i SPSS, genomföra en deskriptiv analys för att få en överblick och en 

övergripande förståelse för insamlat data. Metoden summerar, organiserar och 

presenterar data på ett informativt sätt (Lind, Marchal & Wathen, 2006), men 

är också ett sätt att finna eventuell felaktigheter (Pallant, 2016). Med hjälp av 

den deskriptiva analysen kan vi finna procentsatsen av värdena som är fel på 

alla variabler. Vi kunde med den här analysen också se respondenternas högsta 



 

31 

 

och lägsta svar var, samt medelvärdet på respondenternas svar i de olika 

frågorna. Vi kunde även se standardavvikelse, som Pallant (2016) beskriver som 

ett mått på hur mycket värdena avviker från medelvärdet. 

 

3.6.2 Korrelationsanalys 

Vi genomförde en bivariat korrelationsanalys för att kunna korroborera eller 

förkasta våra hypoteser. Detta är en metod som används när data från två 

variabler mäts för att visa att de har ett samband (Lind et al., 2006). Detta görs 

genom att se om en variation i den ena variabeln sammanfaller med variationen 

i den andra (Bryman & Bell, 2011). För att säkerställa oss om samband eller inte 

använde vi Pearsons r, vilket Bryman och Bell (2011) beskriver som en metod 

för att hitta relationer mellan intervall - och kvotvariabler. Vidare förklarar 

författarna att koefficienten mellan “0” och “1” visar styrkan av förhållandet 

mellan variablerna. En koefficient som hamnar på “0” innebär en avsaknad av 

samband, medan “1” skulle innebära ett perfekt samband. Ett förtydligande är 

att ju närmare “1” koefficienten ligger, desto starkare är sambandet. Om 

koefficienten är negativ eller positiv är också av betydelse, då detta indikerar 

vilken riktning sambandet har.  

 

Vi valde att använda signifikansnivå “p<0,01”. Bryman och Bell (2017) beskriver 

att det är mindre risk att förkasta nollhypotesen med felaktiga grunder vid 

denna signifikansnivå. Det finns dock en risk med vår valda signifikansnivå, 

vilket är accepterandet av nollhypotesen trots att den är oriktig. Risken för att 

detta sker är större vid fall där signifikansnivån är “p<0,01” än “p<0,05”. Detta 

betyder att man med vår signifikansnivå kan vara 99 procents säker att 

resultatet har statistisk signifikans eller inte. Detta indikeras med två asterisker 

(**) i SPSS, vilket betyder att ett felaktigt samband ur populationen är 1 på 

1000. Vidare symboliserar en asterisk (*) bakom koefficienter de fall där den 

statistiska signifikansnivån är “p<0,05”. 
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3.6.3 Faktoranalys 

För att se om det finns kluster i våra variabler och enklare kunna tolka data 

utförde vi en faktoranalys i SPSS. Bryman och Bell (2017) menar att en 

faktoranalys görs för att reducera antalet variabler som forskaren behöver 

hantera. Vidare menar Pallant (2016) att en faktoranalys möjliggör att få ett 

koncentrerat och hanterbart antal variabler från en stor mängd variabler, vilket 

gör att vi enklare kan tyda den data vi samlat in.  

 

Pallant (2016) beskriver Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO) som ett test för att se hur väl specifik data passar för att göra en 

faktoranalys. För att kunna tolka faktoranalysen behövs enligt Pallant (2016) ett 

värde mellan 0,6 och 1, vilket indikerar att provtagningen är tillräcklig. Tabellen 

nedan som är tagen från SPSS visar att KMO-värdet hamnade på 0,827 vilket är 

tillräckligt för att anse studiens data som passande för en faktoranalys. 

 

Den andra indikatorn för att materialet är passande för faktoranalysen 

är Bartlett’s Test of Sphericity, där Pallant (2016) menar att ett Sig. ska vara 

under 0,5, vilket det är i vårt fall. Vårt värde är signifikant (p=0,00), och därför 

passande för faktoranalys. 

 

 

 

Tabell 1 - Utdrag ur SPSS 
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3.6.4 T-test 

Detta är en undersökningsmetod som är vanlig när man vill undersöka olika 

faktorers förhållning till medelvärdet. Genom ett t-test undersökte vi om de 

negativa recensionerna har en större effekt på köpintentionen än positiva 

recensioner, vilket låg till grund för att antingen korroborera eller förkasta 

hypotes 2. För att kunna hävda att en statistisk signifikans finns, menar 

Eliasson (2013) att kolumnen Sig. (2-tailed), ska visa ett lågt värde. Vi hoppades 

kunna få en signifikant skillnad mellan de olika valenserna och visa att en 

negativitetseffekt förelåg, precis som Lee et al. (2008) hävdar i deras forskning.   

 

3.6.5 Klusteranalys 

Klusteranalys är en av de analysmetoder som tillämpats under studiens gång, 

analysverktyget har som syfte att gruppera in objekt i så kallade kluster (Körner 

& Wahlgren, 2015). Enligt författarna kan objekt vara antingen individer eller 

variabler och har något gemensamt för att hamna i samma gruppering eller 

kluster (Körner & Wahlgren, 2015). De kluster som framställts ur vår 

undersökning har genererats ur SPSS (Statistical Package for the Social 

Science). Enligt Körner och Wahlgren (2015) beräknar klustringsmetoderna 

avståndet mellan de objekt som undersökts och därefter för samman de som 

ligger nära varandra. 

 

Vi utförde en klusteranalys i SPSS för att ta reda på om vi skulle stöta på 

skillnader bland våra respondenter rörande variablerna: valens, 

argumentkvalitet, kön, ålder och köpintention. Vi valde att i programmet SPSS 

ta fram tre klusteranalyser. De tre analyserna som togs fram bestod av fyra, sex 

och åtta kluster. Efter att de tre olika klusteranalyserna tagits fram valde vi att 

använda oss av den klusteranalys som presenterade fyra stycken kluster, då den 

passade våra resultat från undersökningen allra bäst. Beslutstagandet gällande 

vilken klusteranalys som skulle användas gav oss innebar att vi kunde börja 

analysera data. 
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3.7 Kvalitetskriterier 

 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär huruvida resultatet från studien blir densamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2011). I vårt fall där 

studien är kvantitativ blir den här faktorn av vikt. Reliabiliteten bestäms av de 

mätningar som utför, och hur hög kvalitet de håller (Eliasson, 2018). Vidare ger 

författaren förslag på sätt att öka reliabiliteten, exempelvis genom att arbeta 

med variablerna, formulera tydliga instruktioner om hur undersökningen ska 

genomföras, och vara noggrann med data när den registreras så inget kodnings 

- eller mätningsfel uppstår. 

 

Trost och Hultåker (2016) exemplifierar att ett knep för att öka reliabilitet 

genom att inte använda sig av krångliga ord eller ordvändningar som gör att 

respondenten ger svar som inte annars hade skett om svaren var begripliga. 

Detta försökte vi, genom en pilotstudie, att motverka genom att respondenterna 

öppet fick ge synpunkter på samtliga frågorna som skulle ställas vilket gjorde att 

vi omformulerade vissa frågor. 

 

3.7.2 Validitet 

Bryman och Bell (2011) förklarar att validitet handlar om bedömningen om de 

genererade slutsatserna hänger ihop eller inte. Om reliabiliteten är låg är även 

validiteten låg, menar Trost och Hultåker (2016). Att säkerställa att validiteten 

har en möjlighet att vara hög menar Eliasson (2018) görs bäst genom att reda ut 

frågeställningen i förväg för att vara säker på vad som ska mätas. Öka 

validiteten gör man också genom att konstruera olika indikatorer för begrepp i 

undersökningen. Detta för att sedan kunna, på ett enkelt sätt, jämföra 

resultaten för de olika indikatorerna och se om de pekar åt samma riktning. 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2011) två typer av validitet: intern validitet 

och extern validitet. 
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Intern validitet handlar om kausalitet och om resultatet för en studie har 

variabler som hör ihop och är hållbara eller inte (Bryman & Bell, 2011). Extern 

validitet handlar istället om huruvida resultatet från en studie kan generaliseras 

i andra kontext utöver det som undersöktes i en studie. 

 

3.7.3 Generaliserbarhet 

Ett eftersträvat mål i kvantitativa studier är att forskningsresultatet ska kunna 

generaliseras till andra grupper (Bryman & Bell, 2011). De beskriver också att 

det är frestande för forskare att vilja framstå sin studie som generaliserbara och 

applicerbara på andra kontexter, men att detta inte fördelaktigt. Vi har i 

enlighet med Bryman och Bell (2011) inte dragit några slutsatser utöver 

populationen som låg till grund för vår undersökning. Med tanke på att vi fick in 

135 användbara respondenter kan vi inte dra några större slutsatser huruvida 

vårt resultat är densamma på andra demografiska urval. 

 

3.7.4 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är det krav som Bryman och Bell (2017) nämner i samband med 

hur tydlig och välarbetad texten är. För att en forskare skall kunna replikera 

tidigare forskning krävs det att forskningen beskrivs i detalj och därmed tydligt 

visar det tillvägagångssätt som använts. Om den forskning som ska replikeras 

inte är tydlig nog kan man inte utföra en replikering. Detta för att man inte får 

avvika från studiens tillvägagångssätt. En replikering sker bland annat enligt 

Bryman och Bell (2017) om man har anledning till att misstänka ett felaktigt 

resultat. Detta krav uppfylls i vår studie då vi anser att utformandet av 

tillvägagångssättet är tydligt och inte missleder läsaren. 

 

3.8 Metodkritik 

Det fanns ett flertal tvingande val vi har ställts inför under arbetets gång som 

har påverkat studien och det resultatet som uppkommit. Av praktiska skäl, och 

det faktumet att det är gratis samt enkelheten att dela enkäten på online-

plattformar, valde vi Google Forms för utformningen av undersökningen. Detta 

medförde dock begränsningar i studien. Bland annat fanns inte möjligheten att 
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slumpmässigt visa olika recensioner först - respektive sist, för att få en jämn 

fördelning mellan respondenter som ser en viss typ av recension först (A, B, C 

eller D). Detta är viktigt för att inte få ett skevt resultat, då man kan anta att 

respondenten lägger större energi och är noggrannare när denne läser de första 

recensionerna i förhållande till energin och noggrannheten respondenten 

spenderar på de sista recensionerna. Vi försökte dock att minimera detta 

problem och denna skevhet genom att skicka ut enkäten till två olika grupper på 

Facebook, där det första utskicket hade restaurang-ordningen A, B, C, D, medan 

det andra utskicket hade ordningen B, A, D, C. 

 

I kapitel 3.6 Analysmetod nämnde vi att vi använt oss utav Likertskalan, men de 

bestod av två olika intervaller. Att enkäten använder sig av två skalor med 

intervallerna 1 - 6 och 1 - 7 påverkar inte enkätens datasamling negativt, men 

det tillför inte något till enkäten. Vi anser därför att vi, under enkätens 

utformning, skulle använt oss av en Likertskala med enbart ett intervall. 

Intervallets siffror är inte avgörande, exempelvis spelar det ingen roll om vi 

hade använt oss av 1 - 6 eller 1 - 7, men det underlättar vid analysen av det 

insamlade materialet. Beslutet att använda oss av två Likertskalor tillför ett 

extra steg i omkodning av enkätens insamlade data. Detta kunde väldigt simpelt 

undvikits genom användning av enbart en skala. 

 

Efter utformandet och genomförandet av undersökning som vi använt i denna 

undersökning blev det klart för oss att generalisering av studien inte skulle 

uppnås. Studiens urval består som tidigare nämnt av ett bekvämlighetsurval. 

Denna sorts urval består av respondenter som är tillgängliga vid utförandet av 

studiens undersökning (Bryman & Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) påstår 

vidare att ett bekvämlighetsurval inte är möjligt att generalisera då urvalet inte 

är representativt nog, vilket innebär att vårt valda urval inte kan bevisa vilket 

sätt konsumenter generellt hade agerat. För att det valda urvalet ska kunna 

anses vara representativt skulle ett krav vara att undersökningen hade samlat in 

flera respondenter än 157 stycken. Vi kan därmed påstå att generaliserbarhet i 

denna studie inte går att uppnå med den givna tidsramen och anser att våra 157 

respondenter enbart kan representera det använda urvalet. 
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4.Resultat 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vi fick in 157 svar från undersökningen, där 135 svar var giltiga. Våra inledande 

frågor efter att respondenterna tagit del av en recension handlade om 

konsumentens köpintention. Köpintentionen mättes genom två frågor: “Hur 

sannolikt är det att du besöker restaurangen du precis blev presenterad för?” 

och “Hur stor sannolikhet är det att du skulle rekommendera restaurangen du 

blev presenterad för till familj och vänner?”. Detta mättes genom att benämna 

köpintentionen som KI1 och KI2 utifrån en 6-gradig Likertskala. 

 

Utifrån den deskriptiva statistiken går det att utläsa det högsta - och lägsta 

svaret, medelvärdet av respondenternas svar och standardavvikelsen. 

Respondenterna som ställdes inför lågkvalitativa recensioner med negativ 

valens hade avsevärt mycket lägre intention att både Mbesöka=1,94 (<4,495) 

och Mrekommendera=1,49 (< 4,121), jämfört med recensionerna med positiv 

valens. Detsamma gällde recensioner av positiv valens med hög kvalitet. 

Respondenterna hade en genomsnittligt låg sannolikhet att Mbesöka=1,943 en 

restaurang med negativa recensioner med hög kvalitet, än att Mbesöka=5,041 

en restaurang med positiva recensioner med hög kvalitet. Att rekommendera en 

restaurang var också låg vid negativ valens med hög kvalitet (1,486) men hög 

vid restauranger med positiv valens av hög kvalitet (4,660).   

 

För att säkerställa oss om att respondenterna skiljde mellan recensioner ställde 

vi frågor gällande kvaliteten i texten, vilka tidigare har beskrivits i 2.5 

Argumentkvalitet. Vid positiva recensioner var skillnaden mellan vad 

respondenterna ansåg som hög kvalitet tydlig. För högkvalitativa recensioner 

ansåg respondenterna följande: Msakliga=4.34, Mbegripliga=4.67, 

Mtrovärdiga=4.40, Mtydliga=4.53. För positiva och lågkvalitativa recensioner 

var svaren istället: Msakliga=2.93, Mbegripliga=3.53, Mtrovärdiga=3.49, 

Mtydliga=3.18. Vid svar på frågan om recensionerna var positiva hade vi också 

förväntat oss en tydlig skillnad mellan de två typerna av positiv valens, men 

distinktionen var relativt liten med Mpositiv=4.96 för hög kvalitet och 

Mpositiv=4.80 för låg kvalitet.   
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Mot bakgrund av vad den deskriptiva statistiken visar kan vi med belägg visa att 

valens i en recension har en direkt påverkan på konsumentens köpintention. 

När en konsument ställs inför en negativ recension är denne mindre benägen att 

både besöka och rekommendera restaurangen, medan sannolikheten för besök 

och rekommendation är relativt hög vid positiva recensioner. Vi kan också se, 

precis som Lee et al. (2008) fann, att respondenterna påverkades mer av 

recensioner av negativ valens med hög kvalitet än recensioner av negativ valens 

med låg kvalitet, men skillnaden var marginell i detta avseende.  

 

 

 

 

 

Tabell 2 - Komprimerad Deskriptiv statistik (Egen) 

 

4.2 Korrelationsanalys  

I korrelationsanalysen korrelerar variabeln besöka på ett statistisk säkert sätt 

(på en 0.01-nivå) i de positiva recensionerna med variabeln positivt i de positiva 

recensionerna (PHK=0.241** och PLK=0.279**). Detta är också fallet vid de 

negativa recensionerna (NHK=0.292** och 0.290**). Den deskriptiva 

statistiken visade att konsumenten svarade Mbesöka=1.94 och Mpositiv=1.41 

för hög kvalitet och negativ valens, medan svaren var Mbesöka=1.83 och 

Mpositiv=1.27 för låg kvalitet och negativ valens. För hög kvalitet och positiv 
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valens var svaren Mbesöka=5.04och Mpositiv=4.96, medan svaren för låg 

kvalitet och positiv valens var Mbesöka= 5.04och Mpositiv=4.80. Detta tyder på 

att köpintentionen är i linje med vad respondenterna ansåg som en positiv 

recension, och visat att en koppling finns mellan de olika frågorna i vår 

undersökning, vilket gjorde att vi kunde gå vidare med en faktoranalys i vår 

studie.   

 

4.3 Faktoranalys  

Efter utförd faktoranalys tittade vi först på våra värden som uppkom ur KMO-

testet, vilket visade statistisk signifikans (Tabell 1). Vi kunde se att KMO-värdet 

blev 0,827, vilket är högt och indikerar vår data är passande för en faktoranalys.  

 

Med hjälp av en faktoranalys kunde vi komprimera frågorna i vår studie till 10 

frågor, rangordnade efter vikten de spelar in hos respondenterna. Utifrån 

faktoranalysen kunde vi se samvariationen mellan de olika variablerna och fann 

att 10 variabler hade ett Eigenvalue över 1, vilket är av intresse för oss. Totalt 

hade de 10 faktorerna en förklaring på nästan 73% av variationen. Som 

synliggörs i Tabell 3 förklarar Faktor 1 13,753% av variationen. Denna faktor 

rörde recensioner med positiv valens och låg kvalitet. Faktor 2 som var frågor 

rörande de positiva recensionerna med hög kvalitet förklarade 12,7% av 

variationen. 

 

I vår Rotated Factor Matrix ser vi att laddningarna för faktor 1 (Bilaga 2) är 

höga. Faktorn visar på att sex laddningar visar på ett starkt samband. Dessa 

variabler tillhör recensioner med positiv valens och låg kvalitet och består av: : 

Av hög kvalitet, tydlighet, saklighet, begriplighet, trovärdighet, 

rekommendera och besöka. Som tidigare nämnt utgör dessa frågor 13.3753 % 

av beteendet av hos respondenterna. 

  

Faktor 2, som avser recensioner av positiv valens med hög kvalitet, visar att 

tydlighet, begriplighet, trovärdighet, saklighet, positiva och hög kvalitet visar 

starka samband och förklarar tillsammans 12,697 % av variansen. Det skall 

också nämnas att köpintentionen för dessa recensioner tillhör faktor 8, men är 

korrelerad med frågorna som rör faktor 2.  Vid jämförelse av faktor 1 och 2, 
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finner vi att frågan gällande om recensionerna var positiva har ett samband i 

fallet med hög kvalitet, men inte i låg kvalitet. 

 

Faktor 3, utgörs av tydlighet, begriplighet, trovärdighet, saklighet, positiva och 

hög kvalitet och utgör 10,458 % av variationen. Denna faktor rör recensioner 

som präglas av negativ valens och hög argumentkvalitet. I faktor 3 ser vi som i 

faktor 1 och faktor 2 att det finns ett starkt samband mellan variablerna och de 

faktorerna som utgör grunden för recensionens uppbyggnad (Park et al., 2007). 

Sambandet som syns i faktoranalysen mellan dessa variabler speglas dessutom i 

de variabler som rör faktor 7 (rekommendera och besöka). Faktor 7 utgör 

köpintentionen för faktor 3 och är intressant nog den enda faktor som har ett 

samband med irritationen som uppstår efter en presenterad recension. 

  

Faktor 4 består likt de tidigare presenterade faktorerna av följande variabler: 

tydlighet, begriplighet, trovärdighet, saklighet, positiva och hög kvalitet. Ett 

starkt samband syns även i denna faktor, men rör denna gång recensioner som 

är av negativ valens och låg argumentkvalitet. Faktor 4 består av 9.980 % av 

variationen. Köpintentionen för dessa recensioner finner vi i faktor 6 och är 

korrelerade med faktor 4. 

 

I den presenterade Rotated Factor Matrix ser vi att respektive faktorer har ett 

samband mellan variablerna som utgör recensionens uppbyggnad och 

köpintentionen. Vi anser att sambandet mellan variablerna grundar sig i att 

recensionerna anses vara väl utförda mot det empiriska materialet (Park et al., 

2007). Då respondenterna i respektive faktor svarat ungefär likadant och 

därmed valt ett snarlikt värde på Likertskalan anser vi att recensionerna inte 

kunnat misstolkas av respondenterna. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

faktoranalysen efter dess genomförande innehåller variabler som anses vara 

viktiga för studien, men som inte fullt ut kan förklara konsumentens agerande. 
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Tabell 3 - Utdrag ur SPSS 

4.4 T-test 

Vi utförde ett t-test för att hitta statistisk signifikans vid undersökningen. T-

testet utgjordes av köpintentioner vid olika recensioner mot medelvärdet (3.5), 

för att sedan kunna utläsa vilka recensioner som har mest effekt på 

köpintentionen, och om resultatet från enkäten beror på ett mönster eller på 

grund av slumpen. Medelvärdet valdes i detta fall genom att identifiera värdet 

ur Likertskalan. Som tabell 3 presenterar kan inte resultatet bero på slumpen 

med tanke på att Sig. (2-tailed) visar 0,000. Det finns alltså 0% risk att 

resultatet beror på någon slump. Det figuren visar är att köpintentionen har 

större effekt vid negativa recensioner. Detta beskriver Lee et al. (2008) som 

negativitetseffekten - att en recension med negativ valens har en större effekt på 

köpintentionen än en positiv recension. 
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Tabell 4 - T-test ur SPSS 

 

4.5 Klusteranalys 

I klusteranalysen har fyra kluster tagits fram och visar den fördelning som 

framställts ur respondenternas svar. I klusteranalysen ser man hur 

respondenternas köpintention förändras när de presenteras för respektive 

recensionen som tagits fram med bakgrund mot det empiriska materialet som 

rör argumentkvalitet och valens. I klusteranalysen visar siffrorna 1 - 3 ett lågt 

värde medan värdena 4 - 6 indikerar ett högt värde. Det värde som anses 

neutralt eller måttligt är 3.5. 

 

I analysen går det att uppmärksamma om ett visst beteende går att koppla till 

kön. Då studiens respondenter till största del bestod av kvinnor har vi valt att 

ange de som kod 0 och männen till 1, vilket innebär att alla värden som ligger 

under 0.5 visar att klustrets majoritet består av kvinnor och vice versa. 

Åldersspannet inom varje kluster består av siffran 2 vilket tyder på att alla 

kluster består av respondenter som är 25 - 34 år. Klusteranalysen visar också att 

alla våra kluster har en delad åsikt kring vad priset för en varmrätt bör kosta då 

respektive kluster har ett värde på 3. Priset blir då enligt insamlat data 250 - 

399 kr i respektive kluster. Detta innebär att respondenterna i vår studie skiljer 

sig mot Canziani et al. (2016) som menade att “fine dining” ansågs ha en 

minimumgräns på 400 kr. Detta resultat anser vi ha en koppling med åldern på 
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respondenterna då majoriteten av respondenterna är i åldersspannet 18 - 24 och 

är därmed unga trots att de anses vara av vuxen ålder.   

 

I den utförda klusteranalysen representerar “KI1” (köpintention 1) 

respondenternas vilja att besöka restaurangen, medan “KI2” (köpintention 2) 

representerar respondenternas vilja att rekommendera restaurangen. 

Köpintentionens ordning i klusteranalysen är utformad på ett likadant vis som i 

den utskickad enkätundersökningen. 

 

 

 

 

Tabell 5 - Klusteranalys (Egen) 
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4.5.1 Kluster 1 - Teoretiska Torsten 

“Teoretiska Torsten” består av 21 män och 21 kvinnor, och är det kluster som 

läser lägst antal recensioner av de fyra grupperna. Individen känner ingen 

irritation när de ställs inför en recension, utan finner recensioner förhållandevis 

hjälpsamma.   

 

Argumentkvalitet är en stor påverkande faktor för “Teoretiska Torsten” vid 

recensioner. Köpintentionen vid positiva recensioner med hög kvalitet visar på 

höga värden (5 och 4,5), medan köpintentionen vid låg kvalitet visar låga värden 

(3,9 och 3,2). Detta speglar vad vi hade förväntat oss av vår studies resultat mot 

tidigare forskning (Park et al., 2007). “Teoretiska Torsten” har lägre 

köpintention vid negativa recensioner med hög kvalitet än recensioner med låg 

kvalitet, vilket visar att argumentkvalitet har en stor påverkan oberoende 

valens. Om recensionerna är sakliga, begripliga, trovärdiga och tydliga för 

argumentationen om varför en restaurang gav en dålig upplevelse väger detta 

tyngre än recensioner som var av negativ karaktär och spelade på emotioner, 

subjektivitet och var innehållslösa. Detta tyder på att “Teoretiska Torsten” läser 

recensioner noggrant och har stort tillförlit på recensioner som har fog för sina 

argument. 

 

4.5.2 Kluster 2 - Rationella Rebecca 

Detta kluster består av 37 respondenter där majoriteten är kvinnor inom 

åldersspannet 25 - 34 år. Detta klustret döptes till “Rationella Rebecca” då 

respondenterna i detta kluster är de individer som anses ta hänsyn till 

argumentkvaliteten i störst utsträckning.  Resultatet visar att respondenterna 

som befinner sig i detta kluster anser att recensionerna är hjälpsamma då 

medelvärdet ligger på 4.1. Detta speglas också på köpintentionen, då 

respondenternas köpintention ökar kraftigt när de stöter på en positiv recension 

av både hög och låg argumentkvalitet. 

 

“Rationella Rebecca” stämmer bra överens med det empiriska materialet, men 

särskiljer sig på en punkt. När respondenterna stöter på recensioner som är av 

negativ valens och låg argumentkvaliteten är det precis lika stor chans att de 

rekommenderar restaurangen som om recensionen varit av negativ valens i 
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samband med hög argumentkvalitet. Resultatet visar att en hög 

argumentkvalitet påverkar konsumenterna i en högre utsträckning om 

recensionen är av positiv valens. 

 

4.5.3 Kluster 3 - Trygga Therese 

Det här klustret består till huvudsak av kvinnor i åldrarna 25–34 år. Som 

namnet antyder visar det här klustret mest trygghet till recensioner, men även 

minst irritation till recensioner. Det är också det klustret som i störst 

utsträckning förlitar sig på recensioner innan ett restaurangbesök och finner 

också i störst utsträckning recensioner som hjälpsamma.  

 

Valens har en stor påverkan på “Trygga Therese” inför val av restaurang. Hur 

recensioner är skrivna vid positiva och negativa recensioner har dock ingen stor 

påverkan då hon avfärdar restaurangen vid vilken sorts negativ recension som 

helst, men skulle gärna både besöka och rekommendera vid alla typer av 

positiva recensioner. Hon är dessutom i måttligt högre grad mer benägen att 

rekommendera en restaurang efter att ha varit ställd inför en positiv recension 

med låg kvalitet än om recensionen var högkvalitativ.  

 

4.5.4 Kluster 4 - Irriterade Ingvar  

Detta kluster består huvudsakligen av män, vilket är anledningen till att vi döper 

det till “Irriterade Ingvar”. Detta kluster består av individer som är 

förhållandevis mest skeptiska till recensioner överlag. De finner recensioner 

hjälpsamma, men inte i samma utsträckning som övriga kluster.  

 

Köpintentionen är låg vid negativa recensioner precis som de andra klustren, 

men den är förhållandevis hög om klustren jämförs. Detta kan tyda på att 

individerna inte lägger någon större vikt vid recensioner, utan vill skapa egna 

värderingar från mer tillförlitliga källor. Något som är intressant med detta 

kluster är att de inte lägger större vikt vid om en positiv recension är av hög - 

eller låg kvalitet. De lägger alltså inte någon större vikt vid vad som står i texten, 

utan tittar kanske främst på stjärnorna för att sedan skapa egna uppfattningar. 

Detta hör ihop med vad vi tidigare nämner om klustrets trygghet och irritation 

till recensioner. 
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4.5.5 Sammanfattning klusteranalys 

Den framtagna klusteranalysen presenterade en rad resultat gällande 

köpintention, argumentkvalitet och valens bland respondenterna. Alla kluster 

hade en starkare köpintention vid positiv valens, vilket stödjer den tidigare 

forskningen inom fältet.  Vad gäller argumentkvalitet var det inget kluster som 

hade en högre vilja att besöka en restaurang om de ställdes inför en recension 

med låg kvalitet. Tvärtom visade de flesta kluster en märkbar skillnad i viljan att 

besöka och rekommendera en restaurang, beroende på om argumentkvaliteten 

var hög eller låg. 

 

När det gäller attityden till recensioner ansåg alla respondenter inom respektive 

kluster att recensionerna var till hjälp innan ett restaurangbesök. Detsamma 

gäller tryggheten till recensioner. Vi anser att utformandet av recensionerna 

som baserats på tidigare forskning kan ha gett underlag till att skapa en känsla 

av trygghet hos respondenterna som deltagit i undersökningen. Att variablerna 

Valens och Argumentkvalitet som presenteras i Figur 3 med respektive innehåll 

skapar en recension som anses pålitlig. Det kluster som detta syns extra tydligt i 

är “Trygga Therese”, där respondenterna kände sig tryggast och ansåg att 

recensionerna var till störst hjälp. De höga värdena som syns i “Trygga Therese” 

och i de tre andra klustren visar värden som anses vara över den måttliga 

gränsen (3.5) i de två kategorierna. Vi kan utifrån klusteranalyser inte göra 

några större förklaringar på samband över populationer, men utifrån analysen 

kan vi anta att det finns ett samband mellan känslan av trygghet och hur 

hjälpsam en recension anses vara.   
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5.Diskussion 

 

5.1 Hypotes 1  

H1: Valens hos recensioner har en direkt påverkan på konsumentens 

köpintention 

 

Den kumulativa forskningen visar att valens är en faktor som påverkar 

konsumentens köpintention (Lee & Youn, 2009; Sen & Lerman, 2007; Kim et 

al., 2015). Det har också av visats öka försäljningen (Chevalier & Mayzlin, 2006; 

Zhang & Dellarocas, 2006). I vår deskriptiva analys kunde vi utläsa att 

medelvärdet (från en 6-gradig skala) för att besöka en restaurang vid hög - och 

lågkvalitativa recensioner med positiv valens var 5 och 4.5, medan medelvärdet 

från recensioner med negativ valens var 1.9 och 1.8. Detta tyder på att 

forskningen överensstämmer med vår studie. 

 

Vi använde oss också av korrelationsanalysen för att se om variablerna för 

recensionernas uppbyggnad var korrelerade med köpintentionen. Vi hade 

hoppats på att resultatet från denna analys skulle stämma överens med 

informationen som uppkommit ur den deskriptiva analysen. Med tanke på att 

respondenterna utifrån den deskriptiva analysen svarade relativt enhetligt på 

frågorna om köpintention och recensioners positivitet förväntade vi oss att 

dessa variabler skulle vara signifikanta i korrelationsanalysen. Analysen visade 

att variablerna positiv och köpintention 1 var korrelerade i samtliga fyra fall 

(NHK=0,292**, NLK=0,290**, PHK=0,241** och PLK=0,279**) vilket också 

var fallet mellan positiv och köpintention 2 (NHK=0,401**, NLK=0,278**, 

PHK=0,258** och PLK=0,255**). Detta innebär att vi det föreligger relativ låg 

köpintention vid negativ valens och relativ hög köpintention vid positiv valens. 

Vi kan därmed korroborera hypotes 1. 

 

I t-testet undersökte vi fyra intentioner att besöka och rekommendera en 

restaurang mot medelvärdet (M=3.5). En indikator för att resultatet speglade 

teorin var att de negativa recensionerna (NHK och NLK) visade negativa 

samband medan de positiva recensionerna (PHK och PLK) hade ett positivt 

samband. T-testets slutgiltiga resultat visade att den var i överenskommande 
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med det som antagits i hypotes 1. Skillnaderna som presenteras i 

korrelationsanalysen ovan reflekteras i t-testet och vi kunde därmed styrka 

hypotes 1 ytterligare.  

  

5.2 Hypotes 2 

H2:  Negativa recensioner har en starkare effekt på konsumentens 

köpintention än positiva recensioner 

 

Hypotes 2 grundades på forskning om negativitetseffekten (Ahluwalia, 2000; 

Lee et al., 2008) ). För att undersöka om det finns en negativitetseffekt i vårt 

datamaterial krävdes en jämförelse av konsumentens vilja att besöka (KI1) och 

rekommendera (KI2) respektive restaurang.  

 

Genomförandet av t-testet gav oss möjligheten att undersöka faktorers 

förhållning till medelvärdet (M=3.5). T-testet visade en signifikansnivå på 0.00, 

vilket innebär att det är 0% risk att resultaten som presenterats i tabellen har 

uppkommit av slumpen. I tabell 4 jämfördes restauranger som skiljde i valens, 

men som bestod av likadan argumentkvalitet. Exempelvis jämfördes KI1 (NHK) 

med K1 (PHK) och KI1 (NLK) med KI1 (PLK) och så fortsatte dessutom 

mönstret för köpintention 2 (KI2). I tabellen ser vi hur siffrorna för 

köpintentionen under kolumnen Mean Difference påverkas olika gällande om 

ställt mot medelvärdet (M=3.5).  

 

Siffrorna i tabellen indikerar i varje jämförelse att recensioner av negativ valens 

innehar en större förändring vilket indikerar att påverkan av negativ valens är 

större än positiv valens. Mot bakgrund av detta kan vi korroborera hypotes 2. 

 

5.3 Hypotes 3 

H3: Valens i samspel med argumentkvalitet har en påverkan på 

konsumentens köpintention 

 

Huvudsyftet med denna studie var att analysera vilken roll valens och 

argumentkvalitet i en restaurangs onlinerecensioner har för påverkan på 
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konsumentens köpintention. Vidare formades hypotes 3 (H3). För att 

undersöka om H3 var sann eller falsk krävdes en analys av t-testet och den 

deskriptiva analysen.  

 

Valens och argumentkvalitet tas upp i 2.4 Valens och 2.5 Argumentkvalitet, där 

vi nämner att tidigare forskning inte är överens om vad som är mest effektiv 

(Brubaker & Seo, 2015;Forman, Ghose och Wiesenfeld, 2008; Lee & Youn, 

2009; Sen & Lerman, 2007; Kim et al., 2015; Mudambi & Schuff, 2010).  För att 

pröva H3 krävdes det en jämförelse mellan köpintentionerna där valensen var 

densamma, men argumentkvaliteten förändrades. I detta fall jämfördes därför 

NHK med NLK, medan PHK jämfördes med PLK.  

 

Utifrån den deskriptiva analysen framgår skillnaden mellan de olika 

recensionerna och köpintentionen. Vid positiv valens och hög kvalitet (PHK) var 

köpintention 1 Mbesöka=5.04 medan positiv valens och låg kvalitet (PLK) var 

Mbesöka=4.49. Detsamma gällde köpintention 2, rekommendera, där resultatet 

blev Mrekommendera=4.66 (PHK) och Mrekommendera=4.12 (PLK). Trots en 

relativt marginell skillnad följer resultatet samma mönster som Park et al. 

(2007) fann.  

 

Samma jämförelse gjordes vid låg valens där köpintentionerna resulterade i 

Mbesöka=1.94 och Mrekommendera=1.49 för NHK och Mbesöka=1.83 och 

Mrekommendera=1.49 för NLK. För att kunna styrka vår hypotes hade vi 

behövt se en klar skillnad mellan de två recensionstyperna, och att 

respondenterna vid negativ och låg kvalitet hade avsevärt lägre köpintention än 

negativ och hög kvalitet.  

 

Vid positiv valens finns en distinkt skillnad mellan köpintentioner vid hög - och 

låg kvalitet. Enligt t-testet ser vi samma mönster som vid den deskriptiva 

analysen vad gäller positiva recensioner (PHK och PLK). Recensioner som 

innehar en positiv valens har alltså större effekt på konsumenten vid hög 

argumentkvalitet än vid låg argumentkvalitet.  
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T-testet och den deskriptiva analysen delar dock inte samma mönster vid 

jämförelsen av NHK och NLK. I den deskriptiva analysen, som beskrivit ovan, 

hade vi följande resultat: Mbesöka=1.94 och Mrekommendera=1.49 för NHK 

och Mbesöka=1.83 och Mrekommendera=1.49 för NLK. I t-testet har vi en 

motsatt effekt, det vill säga att i rekommendera blev resultatet NHK < NLK och 

i besöka NHK > NLK. Detta resultat tyder på att det finns en differens mellan de 

två analysverktygen, men med tanke på att skillnaden mellan de presenterade 

siffrorna är så pass små anses de inte ha någon påverkan, vilket gör att vi 

förkastar hypotesen.  

 

5.4 Allmän diskussion 

Vi fann att 37% av respondenterna alltid läser recensioner innan ett 

restaurangbesök och att 61% finner recensioner hjälpsamma för att hitta rätt 

restaurang. Vi hade förväntat oss ett större procenttal i den förstnämnda frågan, 

men med tanke på att traditionell word-of-mouth är mer inflytelserik (Meuter et 

al., 2013) än electronic word-of-mouth kan detta vara en anledning. Vad gäller 

hjälpsamhet av eWOM stämmer resultatet överens med vad vi hade förväntat 

oss.  

 

Innan undersökningen kunde vi, mot bakgrund av Lee et al. (2008), anta att 

valens har en påverkan på recensioner även vid valet av restaurang. Detta visade 

sig stämma i den deskriptiva analysen, korrelationsanalysen, t-testet och 

klusteranalysen, och vi kunde därmed korroborera H1. Att valens har en 

påverkan innebär att restaurangägare är starkt beroende av vad som skrivs 

angående restaurangen, om individer är positiva eller negativa till upplevelsen. 

Vi fann också att negativa recensioner har starkare effekt på konsumenten än 

positiva recensioner, vilket tidigare forskning också funnit (Lee et al., 2009; 

Park och Lee, 2009). Detta gjorde att vi kunde korroborera H2 i vår 

undersökning. Att negativa recensioner har större effekt på konsumenten 

skapar ett ytterligare incitament för restauranger av finare slag att erbjuda, eller 

överträffa det som konsumenten förväntar sig av upplevelsen. 
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Vi kunde dock inte helt korroborera H3 - att kvaliteten på recensionen har en 

påverkan på konsumentens köpintention. Förvisso visade den deskriptiva 

statistiken och t-testet att recensioner med positiv valens och hög 

argumentkvalitet gör konsumenten mer benägen att både besöka och 

rekommendera en restaurang, men vid de negativa recensionerna föll 

hypotesen. Det verkar inte finnas någon större påverkan på konsumenten när 

ställd mot olika typer av recensioner med negativ valens. Med tanke på att det 

hade en påverkande faktor vad gäller positiva recensioner, finns det därför 

möjligheter för restaurangägare eller recensionssidor här. I enlighet med vad 

Park et al. (2007) föreslår kan restauranger belöna väl utformade recensioner. 

Vi ser dock ett problem med detta grepp. Bland annat att individer lämnar 

recensioner i hopp om en belöning istället för att ge genuina tankar om 

upplevelsen för att hjälpa andra konsumenter att fatta rätt köpbeslut. Istället 

kan restauranger uppmana att recensera konstruktivt och uppmana 

konsumenter att specificera vad som var bra - eller mindre bra med 

upplevelsen.  

 

Viktigt att notera är att det enligt Maslowska et al. (2016) inte behöver vara 

fördelaktigt med enbart överdrivet positiva recensioner, såsom ett medelvärde 

av stjärnor mellan 4.5 till 5. Detta kan istället skapa tvivel hos konsumenten 

som upplever recensionerna för bra för att vara sanna. Vi har i vår studie försökt 

undvika detta fenomen genom att ge respektive valens antingen 2 - eller 4 

stjärnor.  

 

6. Slutsats 

Vi har med denna studie lyckats påvisa att valens har en påverkan på 

konsumentens köpintention, och att negativ valens har en starkare effekt på 

köpintention än positiv valens. Vi har korroborerat forskning som studerat 

negativitetseffekten och visat att den även är applicerbar på restauranger. Vi har 

inte lyckats visa att negativ valens och argumentkvalitet har en påverkan på 

konsumenters köpintention, men däremot kunnat visa att köpintentionen 

påverkas av positiv valens och argumumentkvalitet, vilket var ett av de 

huvudsakliga forskningsgapen vi var ämnade att fylla. Våra resultat belyser 

därmed vikten av eWOM och vi kan konstatera att recensioner är en viktig 
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tillgång för restauranger. Av denna anledning bör onlinerecensioner vara ett 

fokusområde av vikt för restaurangägare och ett ämne som bör forskas vidare på 

i framtiden.  

 

 

Figur 5 - Överblick hypoteser (Egen) 

 

6.1 Teoretiska bidrag 

Studien har bidragit till teorin inom det som rör marknadsföringens 

forskningsområde, med en ökad kunskap om onlinerecensioner och dess effekt 

på konsumenter. Vår forskning stämmer överens med befintlig forskning som 

säger att valens har en direkt påverkan på konsumentens köpintention 

(Chevalier & Mayzlin, 2006; Zhang & Dellarocas, 2006; Park et al., 2007). Som 

vi nämner i vår teori är dock inte forskningen överens om vilken typ av valens 

som ger mest effekt på konsumentens beteendemässiga intention. Vår forskning 

korroborerar dock forskningen som påvisar att negativitetseffekten finns (Lee et 

al., 2008; Ahluwalia, 2002). Vårt resultat utökar stödet för denna effekt och 

visar att den är applicerbar även för restauranger.  

 

Vi kunde även visa att kvaliteten på eWOM-meddelandet har en effekt på 

köpintentionen vid positiva valens, vilket överensstämmer med Park et al. 

(2007) som undersökte detta på produkter. Vårt resultat visar att detta även 

gäller för tjänster, såsom restauranger. Vad studien däremot inte kunde visa, 

och som vi såg en avsaknad av forskning på, var att föregående samband hade 

ett motsatt utfall vid negativ valens. Vi fann att det inte hade någon märkbar 

betydelse vilket typ av meddelande en negativ recension innehöll. 
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6.2 Praktiska bidrag 

Resultaten i denna studie kan vara av vikt för verksamhetsägare av hedoniska 

tjänster, då 61% av våra respondenter ansåg att recensioner är till hjälp inför ett 

restaurangbeslut. Vidare fann vi:  

 

• Valens har en stor påverkan på konsumentens köpintention, där 

recensioner med negativ valens influerar köpintentionen negativt medan 

positiv valens påverkar positivt.  

 

• Negativitetseffekten är något som restauranger ska vara uppmärksamma 

på, då negativa recensioner har en starkare negativ effekt än den positiva 

effekten positiva recensioner bidrar med.  

 

• Med tanke på att vårt resultat visade att negativitetseffekten var aktuell 

är det viktigt att negativa recensioner behandlas och adresseras då de kan 

spela en roll i restaurangens rykte och försäljning.  

 

• Positiva recensioner med hög argumentkvalitet bidrar till en ökad 

köpintention från konsumenter, vilket gör att företag bör uppmuntra till 

sakliga, begripliga, trovärdiga och tydliga recensioner.  Detta kan 

exempelvis göras genom en metod föreslagen av De Keyzer et al. (2017) 

som menar att restaurangägare ska erbjuda ett standardiserat formulär 

för feedback på restaurangens hemsida för att stimulera till sakligare 

recensioner från konsumenter.  

 

 

6.3 Begränsningar och vidare forskning  

Vi valde “fine dining”-restauranger som underlag för vår undersökning. Valet av 

tjänst var starkt påverkat av att vi såg ett gap i forskningen av denna hedoniska 

tjänst samtidigt som den ofta är föremål för recension. Detta gör att det därför 

är intressant att analysera hur konsumenter ställer sig till olika typer av 

recensioner vid den nämnda tjänsten. Det finns dock en eventuell begränsning 

med valet av tjänst, då det visade sig att respondenterna i vår undersökning till 

största del utgjordes av individer mellan 18–24 år. Med den förhållningsvis 

stränga budgeten som en individ i detta åldersspann förhåller sig till gör att 

denne inte har samma pengar att spendera på en varmrätt eller har samma 

erfarenhet av priskategorin som skulle motsvaras i undersökningen (<400 kr), 

jämfört med vad en äldre individ har. Detta kan resultera i att svaren inte blir 
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helt representativa för en population. Vi försökte kontrollera problemet genom 

att inkludera rekommendera som en indikator för köpintention (förutom 

besöka) vilket inte betyder att pengar behöver spenderas.  

 

Vi genomförde undersökningen genom en webbenkät i form av Google Forms. 

Detta begränsade oss då vi inte kunde förhindra en respondent att genomföra 

undersökningen mer än en gång. Begränsningar framkommer också då det är 

omöjligt att beräkna för externa påverkansfaktorer vid respondenternas svar, 

såsom distraktion. Vi försökte hantera detta i form av en kontrollfråga, där vi 

exkluderade alla svar som inte lyckats svara korrekt.  

 

Vi lyckades inte fullt ut med att finna ett samband mellan argumentkvalitetens 

samspel med valens, och dess påverkan på köpintentionen. Detta kan bero på 

att inget signifikant samband finns, eller att vår forskning inte kunnat bevisa det 

med den begränsade tid och resurser en kandidatuppsats erbjuder. En 

begränsning för oss var mängden respondenter som deltog i undersökningen. Vi 

uppmuntrar därför till vidare forskning på området med en större mängd 

respondenter för att fastställa om sambandet finns vid “fine dining”- 

restauranger.  

 

Vi ser också att valens och argumentkvalitet av andra hedoniska tjänster ska 

undersökas på en liknande sätt, då den kumulativa forskningen främst har 

produkter som underlag för forskning. Det vore även intressant att genomföra 

liknande undersökning, men inkludera användaren av recensionen för att se om 

resultatet blir annorlunda. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

7. Källförteckning 

7.1 Elektroniska källor 

Breakit. (2018). Allt du behöver veta om megarapporten Svenskarna och 

internet. Retrieved from 

https://www.breakit.se/artikel/15844/allt-du-behover-veta-om-

megarapporten-svenskarna-och-internet 

 

Businessdictionary. (2018). Control Variable. Retrieved from: 

http://www.businessdictionary.com/definition/control-variable.html 

 

Charlton, Graham. 2015. Ecommerce consumer reviews: why you need them 

and how to use them. Econsultancy. Retrieved from 

https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-

and-how-to-use-them/ 

 

Our World in Data. (2018). The internet´s history has just begun. Retrieved 

from https://ourworldindata.org/internet-history-just-begun 

 

RFSL. (2016). Att fråga om kön och trans i enkäter. Retrieved from: 

https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/att-fraaga-om-koen-och-trans-i-enkaeter/. 

 

Statistiska Centralbyrån. (2016). Privatpersoners användning av datorer och 

internet 2016. Retrieved from 

https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2016A01_BR_00_IT01

BR1601.pdf  

 

Tripadvisor. (2018). About TripAdvisor. Retrieved from 

https://tripadvisor.mediaroom.com/us-about-us 

 

 

 

 

https://www.breakit.se/artikel/15844/allt-du-behover-veta-om-megarapporten-svenskarna-och-internet
https://www.breakit.se/artikel/15844/allt-du-behover-veta-om-megarapporten-svenskarna-och-internet
http://www.businessdictionary.com/definition/control-variable.html
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/
https://econsultancy.com/ecommerce-consumer-reviews-why-you-need-them-and-how-to-use-them/
https://ourworldindata.org/internet-history-just-begun
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/att-fraaga-om-koen-och-trans-i-enkaeter/
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2016A01_BR_00_IT01BR1601.pdf
https://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2016A01_BR_00_IT01BR1601.pdf
https://tripadvisor.mediaroom.com/us-about-us


 

56 

 

7.2 Vetenskapliga artiklar 

Ahluwalia, R. (2000). Examination of Psychological Processes Underlying 

Resistance to Persuasion, Journal of Consumer Research. 27(2). 217 – 232. 

doi: 10.1086/314321 

 

Arndt, J. (1967) ‘Role of Product Related Conversations in the Diffusion of a 

New Product.’ Journal of Marketing Research. 4(3). 291–295. Retrieved from: 

EBSCO Database 

doi: 10.2307/3149462 

 

Balasubramanian, S., Mahajan, V. (2001) The Economic Leverage of the Virtual 

Community, International Journal of Electronic Commerce, 5(3). 103 – 138. 

doi:  https://doi.org/10.1080/10864415.2001.11044212 

 

Bansal, H.S., & Voyer, P.A. (2000). Word-of-Mouth Processes within a Services 

Purchase Decision Context, Journal of Service Research, 3(2), 166–177.  

doi: https://doi.org/10.1177/109467050032005 

 

Batra, R., & Athola, O.T. (1991). Measuring the Hedonic and Utilitarian Sources 

of Consumer Attitudes, Marketing letters, 2(2). 159 – 170.  

doi: https://doi.org/10.1007/BF00436035 

 

Bhattacherjee, A. & Sanford, C. (2006) Influence Processes for Information 

Technology Acceptance: An Elaboration Likelihood Model, MIS Quarterly. 

30(4). 805 – 825.  

doi:10.2307/25148755  

 

Brown, J.J. & Reingen, P.H. (1987) Social Ties and Word-of-Mouth Referral 

Behaviour, Journal of Consumer Research. 14(3) 350 – 362.  

doi: https://doi.org/10.1086/209118 

 

 

https://doi.org/10.1080/10864415.2001.11044212
https://doi.org/10.1177/109467050032005
https://doi.org/10.1007/BF00436035
https://doi.org/10.1086/209118


 

57 

 

Cantallops, A. S., & Salvi, F. (2014). New consumer behavior: A review of 

research on eWOM and hotels. International Journal of Hospitality 

Management, 36(1). 41 – 51.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.08.007 

 

Canziani, B. F., Almanza, B., Frash Jr, R. E., McKeig, M. J., & Sullivan-Reid, C. 

(2016). Classifying restaurants to improve usability of restaurant research. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(7). 

1467–1483. 

 

Chatterjee, P. (2001), Online Reviews – Do Consumers Use Them? Advances in 

Consumer Research. 129–134 

 

Cheng, Y.-H., & Ho, H.-Y. (2015) Social influence´s impact on reader 

perceptions of online reviews. Journal of Business Research, 68(4). 883 - 887. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.046 

 

Chesney, T., & Su, D. K. S. (2010). The impact of anonymity on weblog 

credibility. International Journal of Human-Computer Studies, 68(10), 710-

718. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.06.001 

 

Cheung, M.K. & Thadani, D.R. (2012) The impact of electronic word-of-mouth 

communication: A literature analysis and integrative model, Decision Support 

Systems. 54(1), 461–470.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.06.008  

 

Cheung, M.Y., Luo, C., Sia, C.L. & Chen, H. (2009) Credibility of Electronic 

Word-of-Mouth: Informational and Normative Determinants of On-line 

Consumer Recommendations, International Journal of Electronic Commerce, 

13(4). 9–38.  

doi: https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415130402  

 

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.08.007
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.046
https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.06.001
https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.06.008
https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415130402


 

58 

 

Chevalier, J. & Mayzlin, D. (2006) The Effect of Word of Mouth on Sales: Online 

Book Reviews, Journal of Marketing Research, (43)3. 345-354 

doi: https://doi.org/10.1509/jmkr.43.3.345 

       

Chu, S.C., & Kamal, K. (2008) The Effect of Perceived Blogger Credibility and 

Argument Quality on Message Elaboration and Brand Attitudes, Journal of 

Interactive Advertising. 8(2). 26–37.  

doi: 10.1080/15252019.2008.10722140 

 

Chu, S.C,. & Kim, Y,. (2011) Determinants of consumer engagement in 

electronic word-of-mouth (eWOM) in social networking sites, International 

Journal of Advertising. 30(1). 47–75.  

doi: https://doi.org/10.2501/IJA-30-1-047-075  

 

Clare, C. J., Wright, G., Sandiford, P., & Caceres, A. P. (2018). Why should I 

believe this? Deciphering the qualities of a credible online customer review. 

Journal of Marketing Communications. 24(8). 823–842. 

doi: https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1138138 

 

Daugherty, T., and Hoffman, E. (2014). eWOM and the importance of capturing 

consumer attention within social media. Journal of Marketing 

Communications. 20(1–2). 82–102.  

doi: 10.1080/13527266.2013.797764 

 

Dellarocas, C. (2003). The digitization of word of mouth: promise and 

challenges of online feedback mechanisms. Management Science. 49(10) 1407–

1424. 

doi: https://doi.org/10.1287/mnsc.49.10.1407.17308  

 

De Keyzer, F., Dens, N. & De Pelsmacker, P. (2017) "Don't be so emotional! How 

tone of voice and service type affect the relationship between message valence 

and consumer responses to WOM in social media", Online Information Review. 

41(7). 905–920. 

doi: https://doi.org/10.1108/OIR-08-2016-0219  

https://doi.org/10.1509/jmkr.43.3.345
https://doi.org/10.2501/IJA-30-1-047-075
https://doi.org/10.1080/13527266.2016.1138138
https://doi.org/10.1287/mnsc.49.10.1407.17308
https://doi.org/10.1108/OIR-08-2016-0219


 

59 

 

Erkan, I., & Evans, C,. The influence of eWOM in social media on consumers’ 

purchase intentions: An extended approach to information adoption, 

Computers in Human Behavior. 61(1). 47–55.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.003 

 

Forman, Ghose & Wiesenfeld. (2008) Examining the Relationship Between 

Reviews and Sales: The Role of Reviewer Identity Disclosure in Electronic 

Markets, Information Systems Research. 19(3). 243 – 396.  

doi: https://doi.org/10.1287/isre.1080.0193 

 

Goldsmith,. R.E,. & Horowitz, D. (2006) Measuring Motivations for Online 

Opinion Seeking, Journal of Interactive Advertising. 6(2). 2–14. 

doi:  https://doi.org/10.1080/15252019.2006.10722114 

 

Grewal, D., Kavanoor, S., Fern, E. F., Costley, C., & Barnes, J. (1997). 

Comparative versus noncomparative advertising: a meta-analysis. The Journal 

of Marketing. 61(4). 1 – 15.  

doi: 10.2307/1252083 

 

Hennig-Thurau, T., Walsh, G., & Walsh, G. (2003) Electronic Word-of-Mouth: 

Motives for and Consequences of Reading Customer Articulations on the 

Internet, International Journal of Electronic Commerce, 8(2). 51–74. 

doi: https://doi.org/10.1080/10864415.2003.11044293 

 

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K., Walsh, G. & Gremler, D. (2004) ‘Electronic 

Word-of Mouth via Customer-Opinion Platforms: What Motivates Customers to 

Articulate Themselves on the Internet?’ Journal of Interactive Marketing. 

18(1). 38–52. 

doi: https://doi.org/10.1002/dir.10073  

 

Homer, P.M., & Yoon, S.G. (1992). Message Framing and the Interrelationships 

Among Ad-Based Feelings, Affect, and Cognition, Journal of Advertising. 21(1). 

19 – 33. 

doi: https://doi.org/10.1080/00913367.1992.10673357 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.003
https://doi.org/10.1287/isre.1080.0193
https://doi.org/10.1080/15252019.2006.10722114
https://doi.org/10.1002/dir.10073
https://doi.org/10.1080/00913367.1992.10673357


 

60 

 

Hong, C., & Li, C. (2017). The Effect of “Anonymous Reviewer”: A Study of 

Anonymity, Affect Intensity, and Message Valence in the Cyberspace. Journal of 

Language and Social Psychology, 36(5). 504–524.  

doi: https://doi.org/10.1177/0261927X17697358 

 

Huang, A.H., Chen, K., Yen, D.C., & Tran, T.P. (2015). A study of factors that 

contribute to online review helpfulness, Computers in Human Behaviour. 

48(1). 17 – 27.  

doi:/10.1016/j.chb.2015.01.010 

 

Ing, G.P., & Ming, T. (2018). Antecedents of Consumer Attitude towards Blogger 

Recommendations and its Impact on Purchase Intention, Asian Journal of 

Business and Accounting. 11(1). 293–323. 

https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.10 

 

Khan, U., Dhar, R., & Wertenbroch, K. (2004). A Behavioural Decision Therotic 

Perspectie on Hedonic and Utalitarian Choice, Faculty & Research, Yale 

University 

 

Kiecker, P. & Cowles, B. (2002) Interpersonal Communication and Personal 

Influence on the Internet: A Framework for Examining Online Word-of-Mouth, 

Journal of Euromarketing. 11(2). 71–88.  

doi: https://doi.org/10.1300/J037v11n02_04 

 

Kim, H.S., Brubaker, P. & Seo, K. (2015) Examining psychological effects of 

source cues and social plugins on a product review website. Computers in 

Human Behaviour. 49(1) 74 – 85.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.058  

 

Kim, J., & Gupta, P. (2012). Emotional expressions in online user reviews: How 

they influence consumers' product evaluations, Journal of Business Research. 

65(7). 985 – 992.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.04.013 

 

https://doi.org/10.1177%2F0261927X17697358
https://doi.org/10.1300/J037v11n02_04
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.058
https://doi.org/10.1080/1528008X.2016.1213687
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.04.013


 

61 

 

Kim, S.J., Maslowska, E. & Malthouse, E.C. (2018) Understanding the effects of 

different review features on purchase probability, International Journal of 

Advertising, 37(1). 29–53.  

doi: https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1340928 

 

Maslowska, E., Malthouse, E.C., & Bernritter, S.F. (2016). Too good to be true: 

the role of online reviews’ features in probability to buy, International Journal 

of Advertising. 36(1). 142 – 163. 

doi.org/10.1080/02650487.2016.1195622 

 

Lee, M., Jeong, M., & Lee, J. (2017). Roles of negative emotions in customers’ 

perceived helpfulness of hotel reviews on a user-generated review website: A 

text mining approach, International Journal of Contemporary Hospitality 

Management. 29(2). 762 – 783.  

 doi:10.1108/IJCHM-10-2015-0626 

 

Lee, M & Youn, S. (2009) Electronic word of mouth (eWOM), International 

Journal of Advertising, 28(3). 473–499.  

doi: 10.2501/S0265048709200709  

 

Lee, S.H. (2009) How do online reviews affect purchasing intention?, African 

Journal of Business Management. 3(10). 576–581. 

doi: https://doi.org/10.5897/AJBM09.204  

 

Lin. L-Y. & Lu, C-Y. (2010) "The influence of corporate image, relationship 

marketing, and trust on purchase intention: the moderating effects of word of 

mouth", Tourism Review. 65(3). 16–34. 

 doi: https://doi.org/10.1108/16605371011083503 

 

Lin, C., Wu, Y. and Chen, J.C. (2013). Electronic word-of-mouth: the 

moderating roles of product involvement and brand image, Proceedings of the 

2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial 

Management. 29–47. 

 

https://doi.org/10.1080/02650487.2017.1340928
https://doi.org/10.2501/S0265048709200709
https://doi.org/10.5897/AJBM09.204
https://doi.org/10.1108/16605371011083503


 

62 

 

Lind, D. A., Marchal, W. G., och Wathen, S. A. (2006). Basic Statistics for 

Business & Economics. New York: McGraw-Hill 

 

Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in 

hospitality and tourism management. Tourism Management. 29(3). 458–468. 

doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2007.05.011 

 

Liu, S.Q., Ozanne, M. & Mattila, A.S. (2018) Does expressing subjectivity in 

online reviews enhance persuasion?, Journal of Consumer Marketing. 35(4). 

403–413. 

doi: https://doi.org/10.1108/JCM-02-2017-2109 

 

Mauri, A.G. & Minazzi, R. (2013) Web reviews influence on expectations and 

purchasing intentions of hotel potential customers, International Journal of 

Hospitality Management. 34(1). 99 – 107.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.02.012  

 

Mudambi, S., & Schuff, D. (2010). Research Note: What Makes a Helpful Online 

Review? A Study of Customer Reviews on Amazon.com. MIS Quarterly, 34(1). 

185–200. 

 

Park, C. & Lee, T.M. (2009) Information direction, website reputation and 

eWOM effect: A moderating role of product type, Journal of Business Research. 

62(1) 61 – 67.  

doi:10.1016/j.jbusres.2007.11.017 

 

Park, D.H., & Lee, J. (2008) eWOM overload and its effect on consumer 

behavioral intention depending on consumer involvement, Electronic 

Commerce Research and Applications. 7(4). 386 – 398. 

doi: 10.1016/j.elerap.2007.11.004  

 

 

https://doi.org/10.1108/JCM-02-2017-2109


 

63 

 

Park, D.H., Lee, J. & Han, I. (2007) The Effect of On-Line Consumer Reviews on 

Consumer Purchasing Intention: The Moderating Role of Involvement, 

International Journal of Electronic Commerce, 11(4). 125–148.  

doi: 10.2753/JEC1086-4415110405 

 

Polpinij, J., & Ghose, A. (2008). An ontology-based sentiment classification 

methodology for online consumer reviews. IEEE/ WIC/ACM International 

Conference on Intelligent Agent Technology, 518–524. 

doi: 10.1109/WIIAT.2008.68  

 

Purnawirawan, N., Eisend, M., De Pelsmacker, P. & Dens, N. (2015), A meta-

analytic investigation of the role of valence in online reviews, Journal of 

Interactive Marketing. 31(1). 17–27.  

doi: https://doi.org/10.1016/j.intmar.2015.05.001  

 

Qiu, L., Pang, J., & Lim, K.H. (2012). Effects of conflicting aggregated rating on 

eWOM review credibility and diagnosticity: The moderating role of review 

valence, Decision Support Systems. 54(1). 631 – 643. 

doi:10.1016/j.dss.2012.08.020 

  

Qiu, L., Wang, W., Pang, J. & Jiang, Z. (2016) The Persuasive Impact of 

Emoticons in Online Word-of-Mouth Communications, Association for 

Information Systems. PACIS 2016 Proceedings. 

 

Schindler, R. M., & Bickart, B. (2012). Perceived helpfulness of online consumer 

reviews: the role of message content and style. Journal of Consumer Behaviour, 

11(3). 234 - 243. 

doi: https://doi.org/10.1002/cb.1372 

   

Sen, S. & Lerman, D. (2007) Why are you telling me this? An examination into 

negative consumer reviews on the web. Journal of Interactive Marketing. 21(4). 

76–94. 

doi: https://doi.org/10.1002/dir.20090  

 

https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415110405
https://doi.org/10.1109/WIIAT.2008.68
https://doi.org/10.1016/j.intmar.2015.05.001
https://doi.org/10.1002/cb.1372
https://doi.org/10.1002/dir.20090


 

64 

 

Sussman, S.W. & Siegal, W.S. (2003) Informational Influence in Organizations: 

An Integrated Approach to Knowledge Adoption. Information Systems 

Research 14(1). 47–65.  

doi: https://doi.org/10.1287/isre.14.1.47.14767  

 

Teng, S., Khong, K. W., Chong, A. Y. L., & Lin, B. (2017). Examining the impacts 

of electronic word-of-mouth message on consumers’ attitude. Journal of 

Computer Information Systems. 57(3). 238 – 251.  

doi: https://doi.org/10.1080/08874417.2016.1184012 

 

Teng, S., Khong, K.W., Goh, W.W. & Chong, A.Y.L.(2014) Examining the 

antecedents of persuasive eWOM messages in social media, Online Information 

Review. 38(6). 746–768. 

doi:10.1108/OIR-04-2014-0089 

 

Wang, S., Nicole R. Cunningham & Matthew S. Eastin (2015) The Impact of 

eWOM Message Characteristics on the Perceived Effectiveness of Online 

Consumer Reviews, Journal of Interactive Advertising. 15(2). 151–159.  

doi: 10.1080/15252019.2015.1091755 

 

Zhang, K.Z.K., Zhao, S.J., Cheung, C.M.K. & Lee, M.K.O. (2014) Examining the 

influence of online reviews on consumers' decision-making: A heuristic–

systematic model, Decision Support Systems. 67(1). 78 – 89. 

doi:10.1016/j.dss.2014.08.005 

 

Zhang, X. & Dellarocas, C. (2006) The Lord Of The Ratings: Is A Movie's Fate is 

Influenced by Reviews?. ICIS 2006 Proceedings. 117. 

http://aisel.aisnet.org/icis2006/117 

 

Zhang, H., & Li, H. (2006). Factors affecting payment choices in online 

auctions: A study of eBay traders, Decision Support Systems. 42(2). 1076 – 

1088. doi: 10.1016/j.dss.2005.09.003  

 

https://doi.org/10.1080/08874417.2016.1184012
https://doi.org/10.1080/15252019.2015.1091755
http://aisel.aisnet.org/icis2006/117


 

65 

 

Zhu, F., & Zhang, X. (2010). Impact of Online Consumer Reviews on Sales: The 

Moderating Role of Product and Consumer Characteristics, Journal of 

Marketing. 74(2). 133 – 148.  

doi: https://doi.org/10.1509/jmkg.74.2.133 

 

 

7.3 Tryckta källor 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2011) Företagsekonomiska 

forskningsmetoder.  Stockholm: Liber 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska 

forskningsmetoder.  Stockholm: Liber   

 

Bryman, A., & Bell, E. (2017) Företagsekonomiska 

forskningsmetoder.  Stockholm: Liber  

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.  

 

Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis 

using SPSS. McGraw-Hill International. 

 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B-M. (2013). Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber.  

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1509/jmkg.74.2.133


 

66 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Deskriptiv analys 

 
https://drive.google.com/file/d/1NdODKse4TddEiAenOx99PNpX2X2GbcUk/v
iew?usp=sharing 
 
Bilaga 2 – Faktoranalys 

 
https://drive.google.com/file/d/1yzRzw00NYIBKq87DuE_Zk6lfK3bpU2VO/vi
ew?usp=sharing 
 
Bilaga 3 – Total Variance Explained 

 
https://drive.google.com/file/d/1-
U0yKpT6ZcS6hY6BbAaHc0hROFdafKMa/view 

Bilaga 4 – Korrelationsanalys 

 
https://drive.google.com/file/d/1dlQekUWUerCAY4Ykezntm68yguVPabN_/vi
ew 

Bilaga 5 – T-test 

 
https://drive.google.com/file/d/1fhYOtVmOYJuFe0fIciTX6B-qQxroI8zF/view 

Bilaga 6 – Klusteranalys 

 
https://drive.google.com/file/d/1qSojuv_DBI4GH-
sA_8t24HCJng0qGbnx/view 
 
Bilaga 7 – Enkäten i sin helhet 

 
https://drive.google.com/file/d/1RqjbhXuDHV4xC2BeL79L_E9fnRUY3ni9/vie
w 

Bilaga 8 – Enkätfrågornas ursprung 

 
https://drive.google.com/file/d/1huhHRLU9nqxAJTCh3mlXSmD9UiROkRcV/
view?usp=sharing 
 
Bilaga 9 – Recensionernas ursprung 

 
https://drive.google.com/file/d/1p6wq5ozvkjir-
k0pgPrrWGRY1mDrmGqB/view 
 

https://drive.google.com/file/d/1NdODKse4TddEiAenOx99PNpX2X2GbcUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdODKse4TddEiAenOx99PNpX2X2GbcUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yzRzw00NYIBKq87DuE_Zk6lfK3bpU2VO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yzRzw00NYIBKq87DuE_Zk6lfK3bpU2VO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-U0yKpT6ZcS6hY6BbAaHc0hROFdafKMa/view
https://drive.google.com/file/d/1-U0yKpT6ZcS6hY6BbAaHc0hROFdafKMa/view
https://drive.google.com/file/d/1dlQekUWUerCAY4Ykezntm68yguVPabN_/view
https://drive.google.com/file/d/1dlQekUWUerCAY4Ykezntm68yguVPabN_/view
https://drive.google.com/file/d/1fhYOtVmOYJuFe0fIciTX6B-qQxroI8zF/view
https://drive.google.com/file/d/1qSojuv_DBI4GH-sA_8t24HCJng0qGbnx/view
https://drive.google.com/file/d/1qSojuv_DBI4GH-sA_8t24HCJng0qGbnx/view
https://drive.google.com/file/d/1RqjbhXuDHV4xC2BeL79L_E9fnRUY3ni9/view
https://drive.google.com/file/d/1RqjbhXuDHV4xC2BeL79L_E9fnRUY3ni9/view
https://drive.google.com/file/d/1huhHRLU9nqxAJTCh3mlXSmD9UiROkRcV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1huhHRLU9nqxAJTCh3mlXSmD9UiROkRcV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p6wq5ozvkjir-k0pgPrrWGRY1mDrmGqB/view
https://drive.google.com/file/d/1p6wq5ozvkjir-k0pgPrrWGRY1mDrmGqB/view

