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Syfte: Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan trovärdigheten av eWOM 

och tillit är starkare än relationen mellan brand awareness och tillit. 

 

Metod: I denna studie har vi använt en kvantitativ metod och en webbaserad 

enkätundersökning för att bekräfta eller förkasta våra fyra hypoteser. Vi fick totalt in 

85 svar inklusive diverse bortfall. Dessa svar analyserades sedan i SPSS där deskriptiv 

analys, korrelationsanalys, faktoranalys och T-test genomfördes.  

 

Resultat och Slutsats: När det kom till korrelationen mellan brand awareness och tillit, 

visade vår empiriska data att det inte fanns en stark korrelation mellan dessa variabler. 

Detta innebär att vår hypotes som påstod att brand awareness var starkt kopplad till 

tillit förkastades. De andra tre hypoteserna gällande sambandet mellan eWOM och tillit 

kunde bekräftas då vi fann en hög korrelation vilket påvisade ett starkt samband mellan 

dessa variabler. Vi fann att låg trovärdighet påverkade tilliten negativt och hög 

trovärdighet påverkade tilliten positivt. Vi kunde också bekräfta att anonymitet 

påverkade trovärdigheten negativt och därmed också tilliten. Detta uppfyllde också 

studiens syfte. Enligt vår studie kom vi slutligen fram till att eWOM som ansågs 

trovärdig ansågs som mer tillitsingivande än brand awareness. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar främst till teorin och understryker tidigare 

forsknings påståenden. Låg trovärdighet påverkar tilliten negativt, hög trovärdighet 

påverkar tilliten positivt och anonymitet påverkar trovärdigheten på ett negativt sätt 



 

   

 

vilket leder till låg tillit. Empirin vi producerat ger framtida forskare en plattform att 

utgå ifrån när det gäller kommande kvantitativ forskning inom liknande 

forskningsområden. Vi bevisar också att eWOM som betraktas som trovärdig har en 

starkare korrelation till tillit än vad brand awareness har, vilket kan ge tips och stöd till 

forskare och företag. Ytterligare presenteras en metodkritik med förslag till 

förbättringar gällande metod som kan underlätta andra forskares arbeten. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det blev uppenbart för oss att vi hade behövt lägga 

mer tid på att få in fler svar och förbereda ett bredare urval för att få ett mer 

representativt resultat. Vi tror dessutom att fler faktorer behöver undersökas i samband 

med brand awareness (exempelvis brand equity) för att se en bredare bild av hur tillit 

skapas till eWOM som sprids via sociala medier. Vi tror att med hjälp av en annan 

utformning på enkäten och med hjälp av ytterligare variabler skulle kunnat bevisa att 

brand awareness faktiskt påverkar tilliten till eWOM.  

 

Nyckelord: eWOM, tillit, brand awareness, WOM, trovärdighet, anonymitet. 

 

 

  



 

   

 

ABSTRACT 

 

Title: The relation between brand awareness and eWOM relative to trust 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor’s Degrees in Business 

Administration 

 

Author: Daniel Jonsson and Gabriel-Johan Saliba 

 

Supervisor: Akmal Hyder and Michelle Rydback 

 

Date: June 2019 

 

Aim: The aim of this research is to examine if the relation between the credibility of 

eWOM and trust is stronger than the relation between brand awareness and trust. 

 

Method: In this study we applied a quantitative method with the help of a web-based 

survey to test our four hypotheses. We gathered a total of 85 answers including the 

non-usable surveys. This empirical data was later analyzed using SPSS. We performed 

a descriptive analysis, a correlation analysis, a factor analysis and a T-test to prove or 

reject our hypotheses.  

   

Result and Conclusions: The connection between brand awareness and trust was 

according to our study not strongly correlated. However, we could prove a connection 

between low credibility and low trust and vice versa. We also found that anonymity 

played a part and influenced credibility in a way that made eWOM less trustworthy. 

This proved three of our four hypotheses. We also fulfilled our purpose and proved 

that eWOMs relation was stronger with trust than the relation between brand awareness 

and trust.  

 

Contribution of the thesis: This research further confirms previous researchers’ 

findings. Low credibility of eWOM results in low levels of trust and high credibility of 

eWOM results in high levels of trust.  The anonymity of eWOM affects the credibility in 

a negative manner, and therefore it also leads to lower levels of trust. We believe that our 



 

   

 

empiric data should give future researchers a platform to build similar quantitative trust 

research upon.  We have also proved that eWOM which is seen as credible has a stronger 

relation with trust than brand awareness has. This finding alone could give inspiration, 

tips, and guidelines to researchers and companies. We have also included a method 

criticism which should give future researchers some guidance as well.  

 

Suggestions for future research: Future research should however focus on gathering a 

more representative sample of respondents, which we believe would lead to a better result. 

To acknowledge more factors and to take more variables into account when researching 

trust (for example brand equity) would also help future researchers to develop a deeper 

understanding of this subject. We do believe that a future quantitative survey could further 

specify their questions and by doing so find a stronger relation between brand awareness 

and trust than we managed to. 

 

Key words: eWOM, trust, brand awareness, WOM, credibility, anonymity. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Förord 

 
När det kommer till att skriva ett examensarbete gäller det att inse att allt inte flyter på 

som det ska och att vissa delar inte följer den arbetsordning som vi först trott. Det fick vi 

lära oss den hårda vägen under detta arbetes gång.  

 

Därför vill vi inleda detta arbete med att tacka våra handledare Akmal Hyder och Michelle 

Rydback samt examinator Agneta Sundström som gav oss goda råd och riktlinjer under 

arbetets gång.  

 

Ytterligare vill vi tacka opponenter, respondenter samt familj och vänner som med sina 

unika bidrag hjälpt oss att genomföra detta examensarbete. 

 

 

Gävle, juni 2019. 
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        Daniel Jonsson          Gabriel-Johan Saliba 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till valet av studiens ämne, samt tidigare forskning och 

problemområden angående ämnet om tillit till eWOM. Detta kapitel skall ge läsaren en generell 

översikt av arbetet och sedan introducera läsaren till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Anderson (1998) är word-of-mouth (WOM, eller mun till mun) traditionellt sett ett av de 

mer effektiva marknadsföringsverktygen. WOM, som traditionellt sprids fysiskt är starkt relaterat 

till relationen mellan givaren och mottagaren av denna WOM (Anderson, 1998). Två parter med 

god relation har ofta hög tillit till varandra och om den ena partens budskap faller den andre parten 

i smaken kommer det att skapas positiv WOM (Pavlou & Gefen, 2004). Den stora utvecklingen 

av sociala medier har bidragit till uppkomsten av en ny elektronisk form av WOM, nämligen 

eWOM som exempelvis kan bestå av kommunikation mellan olika internetanvändare (Erkan & 

Evans, 2016). 

 

Mangold och Faulds (2009) påpekar att meddelanden som sprids online har blivit en viktig faktor 

som påverkar olika aspekter av konsumentbeteende som exempelvis medvetenhet, 

informationsköp, åsikter, attityder, köpbeteende samt efterköpskommunikation och utvärdering. 

Vinerean (2017) skriver att numera har konsumenterna en ofantlig mängd data till godo när de 

förbereder sig för att köpa en produkt, men de har också fått möjligheten att lämna direkt feedback 

till, eller om de produkter/tjänster de köper. Samtidigt finns det en hel del online-plattformar som 

har diskussionsforum, recensionswebbplatser, bloggar och shoppingsidor där eWOM får 

möjligheten att delas mellan anonyma användare (Erkan & Evans, 2016). 

 

Ba och Pavlou (2002) och Pavlou och Gefen (2004) menar att eWOM i form av kundrecensioner 

har ett starkt samband till konsumenternas tillit till varumärket, förutsatt att denna eWOM 

uppfattas av konsumenten som trovärdig. Att eWOM ska vara trovärdig är gynnsamt för både 

konsumenten och företagen, och bristande trovärdighet kan leda till en brist på tillit (Cheung, Luo, 

Sia & Chen, 2009; Xu, 2014).   
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Brand awareness eller varumärkesigenkänning är också en faktor som på ett annat sätt kan influera 

kunden (Keller, 2013). Brand awareness är ett betydligt äldre fenomen än eWOM, som innebär att 

kunden har en grundläggande vetskap om varumärket. Konsumenter kan exempelvis känna till 

varumärkets logotyp, namn etc. (Rossiter & Percy, 1987). Macdonald och Sharp (2000) menar att 

brand awareness påverkar konsumenternas tillit positivt eller negativt. Detta beror dock helt och 

hållet på konsumentens egen uppfattning om varumärket (Macdonald & Sharp, 2000). 

 

Både brand awareness och eWOM har således en påverkan på konsumentens tillit. Historiskt sett 

har mer uppmärksamhet getts åt brand awareness (Keller, 2013; Macdonald & Sharp, 2000), men 

frågan är om eWOM nu kan ha ett större inflytande på tillit i takt med sociala mediers framväxt. 

 

1.2 Problematisering 
Ba och Pavlou (2002) och Pavlou och Gefen (2004) menar att positiv kundfeedback i form av 

eWOM som sprids via sociala medier påverkar konsumenters tillit och då indirekt företaget och 

varumärket i fråga. Däremot finns det tyvärr många pilar som pekar mot att det är svårt att lita på 

denna feedback. Detta informationsutbyte sker oftast via diskussionsforum där kunder kan 

recensera produkter och tjänster (Mangold & Faulds, 2009; Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013). 

Dock är det i viss mån okänt hur mycket av den informationen kunderna delar med sig av som 

faktiskt påverkar andra kunder. Samtidigt vet forskare idag inte helt säkert vilka indirekta effekter 

eWOM kan ha på varumärket (Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013). Ba och Pavlou (2002) 

förklarar att om tillit skapas mellan konsument och organisation gynnar det båda parter. 

 

eWOM i form av kundrecensioner har en stark påverkan på konsumenternas tillit till varumärket 

(Ba & Pavlou, 2002; Pavlou & Gefen, 2004). Park, Wang, Yao och Kang (2011) hävdar också att 

den största mängden eWOM som sprids är just kundrecensioner. För att konsumenterna skall 

kunna lita på denna eWOM måste de själva anse att eWOMen är trovärdig för att kunna lita på 

den informationen (Cheung et al. 2009; Xu, 2014). Det skapas alltså ingen tillit mellan konsument 

och organisation om inte eWOMen är trovärdig. 

 

När det kommer till eWOM som sprids på olika sociala medieplattformar finns det en skepticism 

eller misstro till recensioner och snarlik information som skrivs av en novis gentemot en expert 

(Cheng & Ho, 2015). I de flesta fallen har denna form av informationsspridning/eWOM 
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(recensioner, beröm och kritik) en okänd källa.  Konsumenter kan då i de flesta fall inte särskilja 

på informationen de tar del av på grund av anonymitetsfaktorn. Detta leder till att det blir svårt för 

en konsument att lita på denna obekanta förmedlares budskap, och därmed blir denna eWOM inte 

särskilt trovärdig (Park & Lee, 2009). Chu och Kim (2011) menar att eWOM som sprids mellan 

nära bekanta på dessa onlineforum har betydligt större trovärdighet än den som sprids av den 

anonyma massan. Eftersom eWOM oftast delas av en anonym part (från konsumentens 

perspektiv), är det svårt för denne att evaluera kvaliteten och trovärdigheten av den information 

som delas på grund av anonymitetsfaktorn (Lee & Youn, 2009). 

 

Macdonald och Sharp (2000) skriver att brand awareness som en enskild faktor kan traditionellt 

vinna över en kunds tillit helt på egen hand. Detta betyder att en konsument som ställs inför ett val 

mellan två varumärken kommer att välja det varumärke som har högst brand awareness och 

igenkänning för kunden (Macdonald & Sharp, 2000). Keller (2013) instämmer och hävdar också 

att brand awareness kan påverka kundens beslut utan andra variabler såsom brand equity. Racherla 

et al. (2012) förklarar också att trots vetskapen om dessa faktorers påverkan på tillit vet vi 

egentligen inte hur konsumenters beslutsprocess ser ut och hur de väljer vilken information eller 

eWOM de förlitar sig på. Här anser vi att nuvarande forskning är bristfällig, då den inte jämför 

vilken faktor som påverkar tilliten mest. Till följd av bristen inom detta område vill vi därför mäta 

korrelationerna mellan konsumenters brand awareness och tillit, samt eWOM och tillit, för att 

sedan jämföra dessa resultat och se vilken faktor som har högst korrelation till kundernas 

uppfattade tillit. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan trovärdigheten av eWOM och tillit är 

starkare än relationen mellan brand awareness och tillit. 

 

1.4 Avgränsningar 

Flera avgränsningar har gjorts för denna studie med tanke på att social medier är ett på pass stort 

område. Då det förekommer flera olika sociala medium, ansåg vi att det blir för svårt för oss att 

analysera alla sociala medier med den begränsade tiden vi har. Därmed valde vi att enbart rikta in 

oss på plattformen Facebook. Facebook möjliggör många former av eWOM genom att erbjuda 

grafisk marknadsföring, diskussionsforum, samt specialanpassade organisationssidor (Ramsaran-
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Fowdar & Fowdar, 2013). Facebook är också idag den största sociala medie-plattformen om man 

utgår ifrån antalet aktiva besökare och användare (Statista, 2019). Utöver att endast använda 

Facebook som plattform i denna studie har vi valt att avgränsa oss till eWOM i form av recensioner 

och kommentarer som lämnats av kunder, vars syfte är att antingen bidra positivt eller negativt om 

varumärket i fråga. 

 

Att endast jämföra tillit och brand awareness, samt eWOM och tillit har också valts av praktiska 

skäl. Skulle ytterligare hänsyn tas till faktorer som exempelvis privata relationer mellan de som 

delar eWOM (Racherla et al, 2012) och hur attraktivitet påverkar tilliten (Walther, Van Der Heide, 

Hamel & Shulman, 2009; Pornpitakpan, 2006) skulle vi troligen fått svårigheter att slutföra denna 

kandidatuppsats. Geografiskt kommer enkäten endast skickas till respondenter i Sverige. 

Enkätundersökningen är webbaserad och har genomförts elektroniskt. Enkäten har endast 

förmedlats via Facebook vilket har avgränsat studien till enbart personer som använder Facebook.  

 

1.5 Disposition 
Denna studie består av sex kapitel (se figur 1). Det första kapitlet startar med en inledning av 

studien, sedan följer problematisering, syfte och avgränsning. Informationen som presenteras i 

kapitel ett förklaras mer utförligt i det andra kapitlet som är teorikapitlet. I teorikapitlet presenteras 

tidigare forskning inom de områden vi anser är relevanta och som vi kan bygga vår studie på. 

Huvudområdena är i detta arbete eWOM, tillit, trovärdighet, brand awareness och anonymitet. 

Efter teorin börjar metodkapitlet, som förklarar vilka tillvägagångssätt som använts för att 

genomföra studien. Metodkapitlet följs sedan av resultatkapitlet som är det fjärde kapitlet för 

denna studie och som återger studiens resultat. Resultatet (empiriska data) har sammanställts med 

olika analysverktyg och presenteras sedan i kapitel fyra. Efter att resultatet sammanställts 

analyseras och diskuteras det sedan i kapitel fem. I det sjätte och sista kapitlet kommer slutsatser 

att dras utifrån vår diskussion och det kommer också framgå vad studien har bidragit till. Detta 

bidrag har delats upp i ett teoretiskt bidrag och ett praktiskt bidrag. I sista kapitlet presenteras också 

förslag till vidare forskning. 
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Figur 1.  Disposition av studiens uppbyggnad (Egen) 

 

1.6 Förtydligande av artikelns centrala begrepp 

WOM, word-of-mouth (mun till mun) fysisk spridning av information mellan två eller flera 

parter (Anderson, 1998). 

eWOM, elektronisk word-of-mouth (mun till mun) spridning av information (López & Sicilia, 

2014). 

Sociala medier, en form av onlineplattform där företag kan interagera med sina kunder på 

många olika sätt (Vinerean, 2017). 

Facebook, en social medieplattform där företag kan kommunicera i form av olika diskussions-

forum, personaliserade organisationshemsidor m.m (Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013). 

Trust (Tillit), förtroende eller tillit som förtjänas till följd av relation eller interaktion (Uslaner, 

2003). I denna studies fall från konsument till varumärke. 

Credibility (Trovärdighet), om någon eller något är trovärdigt innebär detta att det finns 

resonabla grunder för att du skall tro på denne (Castillo, Mendoza & Poblete, 2011). 

Brand Awareness, att känna till varumärket i fråga (eller så enkelt som att ha vetskap om att 

varumärket finns), kan vara antingen hög eller låg igenkänning (Rossiter & Percy, 1987). 
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen förklarar mer detaljerat de centrala temana i detta arbete. I denna 

del kommer vi att presentera den teori vi grundar våra antaganden och forskning på. Detta kapitel 

tar upp kumulativ forskning på tillit, social media, eWOM, anonymitet, trovärdighet och brand 

awareness. 

 

2.1 Tillit (Trust) 

Tillit dyker inte bara upp hur som helst eller skapas från tomma intet. Tillit är något som förtjänas 

genom interpersonella interaktioner, eller till följd av personliga erfarenheter (Uslaner, 2003). 

Mudambi och Schuff (2010) menar att desto trovärdigare en form av kundfeedback är desto större 

tillit kommer läsaren eller i detta fall slutkonsumenten få till budskapet. För att bygga tillit behövs 

oftast någon form av relation som i de flesta fall uppkommer genom någon form av interaktion 

mellan två parter (Uslaner, 2003). Tillit är i många fall också en motiverande faktor i många 

personers professionella men också i deras vardagliga liv. Uslaner (2003) menar att om en person 

innehar din tillit genom att han eller hon har förtjänat din tillit är chansen större att du kommer att 

vara positivt inställd till det som denne säger eller föreslår. Exempelvis är sannolikheten för att du 

skall hjälpa den personen med något högre, just på grund av din tillit till den personen (Uslaner, 

2003). 

 

Berry (1996) skriver att tillit inte bara kommer till nytta i privata sammanhang, utan är också 

nödvändigt för organisationer sett ur ett marknadsföringsperspektiv. Att ha tillit till ett varumärke 

påverkar din lojalitet på ett positivt sätt (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002). Detta påstående 

kombinerat med vad Uslaner (2003) skriver betyder att tillit är ett effektivt verktyg för företag när 

det kommer till att skapa goda relationer med konsumenter. Berry (1996, p. 42) skriver att “the 

inherent nature of services, coupled with abundant mistrust in America, positions trust as perhaps 

the single most powerful relationship marketing tool available to a company.” Detta beskriver 

visserligen ett fenomen i Amerika, men det är inte helt orimligt att dra lärdomar av det som sägs 

och därmed också tänka att tillit är lika viktigt i marknadsföringssammanhang globalt. 

 

Tillit har en ”möjliggörande roll” inom marknadsföringssammanhang (Kim, Yim, Sugumaran & 

Rao, 2016). Denna möjliggörande effekt som tillit har betyder att tillit är och kan betraktas som en 
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av grundpelarna inom handeln och i relationen mellan konsument och näringsidkare (Kim et al. 

2016). Oliveira, Alhinho, Rita och Dhillon (2017) hävdar också att tillit har en stor påverkan på 

kundens beslutsfattande i köpprocessen. Hur pass mycket tillit en konsument sedan har till 

näringsidkaren i fråga beror på hur pass väl näringsidkaren kan förmedla ett trovärdigt budskap 

till konsumenten (Oliviera et al., 2017). Oliviera et al. (2017) menar också att tillit är särskilt viktigt 

inom e-handeln, eftersom konsumenten i många fall tidigare inte haft något att göra med denna 

näringsidkare.  

 

Komiak och Benbasat (2004) hävdar att inom e-handelssammanhang är läsaren ofta begränsad av 

det som är direkt observerbart. Läsaren måste själv skapa sig en uppfattning om denne litar på det 

han eller hon ser (Komiak & Benbasat, 2004). I de fall där det finns en god anledning för 

konsumenten att betrakta förmedlaren av informationen som en god trovärdig källa leder det till 

att tillit kan skapas till budskapet och då indirekt till varan som nämns (Lewis & Weigert, 1985). 

På internet sprids dagligen stora mängder information och Johnson och Grayson (2005) menar att 

i de flesta fallen har förmedlaren av en recension mer information om produkten i fråga än läsaren 

av recensionen. Johnson och Grayson (2005) förklarar att förmedlaren av exempelvis en recension 

oftast har köpt produkten och troligen vet om den är bra eller dålig, vilket gör att 

informationsfördelningen online blir asymmetrisk. Dock kan det finnas andra faktorer som 

påverkar innehållet av en recension. Exempelvis kan en viss interaktion med en oförskämd säljare 

eller försenad leverans som egentligen inte har så mycket med varumärket att göra leda till en 

negativ recension (Johnson & Grayson, 2005). Detta medför ett hinder för tillitsskapande, då 

mottagaren av recensionen kan behöva ta en chansning och förlita sig blint på den förmedlade 

informationen i vilket fall. 

 
2.2 Social media 

Vinerean (2017) skriver att sociala medier har blivit ett verktyg eller en plattform för företag där 

de snabbt och smidigt kan samspela med kunderna. Flexibiliteten och de goda kommunikations-

möjligheterna som sociala medier möjliggör ger företag chansen att öka deras konkurrenskraft 

samt relation med kunderna (Venciūtė, 2018). Venciūtė (2018) och Cimcek (2018) skriver att till 

följd av att företag idag har tillgång till dessa goda kommunikations- och samtalskanaler kan de 

bättre förebygga och bekämpa diverse problem som belyses av kunderna och då förbättra 
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relationen mellan båda parter. Dessutom har sociala medier blivit ett kraftfullt verktyg för 

marknadsföraren, som med hjälp av sociala medier kan utnyttja ett överflöd av information som 

konsumenter som använder dessa sociala medium sprider (Cimcek, 2018; Venciūtė, 2018). 

Mangold och Faulds (2009) förklarar att i den stora sociala mediesfären finns det bloggar, 

recensionshemsidor, diskussionsforum, mediahemsidor, chattrum och support för B2C (business-

to-customer) och B2B (business-to-business) användare. 

 

Vinerean (2017) nämner att det inte är ovanligt för organisationer att knyta sina egna hemsidor till 

sociala medier för att ytterligare kunna sprida sitt budskap. En stark närvaro på sociala medier är 

idag en konkurrensfördel som inte bara hjälper att nå ut till kunder och skapa relationer (Vinerean, 

2017). Det ger även organisationer möjligheten att evaluera resultatet och vidare utveckla sitt CRM 

(customer relationship management) arbete och framtida marknadsföringskampanjer. De data som 

sprids via sociala medier utnyttjas för att dra lärdomar av och denna typ av information är vad 

många företag och organisationer söker idag. Det är dock viktigt att förstå hur de skall bearbeta 

och behandla all data som samlas in för att kunna utnyttja den till fullo (Vinerean, 2017). 

 

Innan sociala medier kom skedde majoriteten av kommunikationen via traditionell word-of-

mouth, eller förekom i form av utskick från organisationerna själva (Pandey, Sahu & Dash, 2018). 

Bilgin (2018) belyser dock att det inte bara är de stora företagen som drar nytta av sociala medier. 

På grund av sina relativt låga användningskostnader har sociala medier gjort det möjligt för mindre 

företag att snabbare och enklare kommunicera med kunderna (Bilgin, 2018; Hofacker & Belanch, 

2016). 

 

2.2.1 Marknadsföring på sociala medier (Social media marketing) 

Vinerean (2017) och Balakrishnan, Dahnil och Yi (2014) förklarar att eWOMs betydelse förstärks 

på sociala medier just på grund av att informationen kan spridas och nå ut till så pass många fler 

än vid traditionell WOM. Marknadsföring som delas på sociala medier uppskattas ha ungefär fyra 

gånger så stor effekt som traditionell marknadsföring (Kumar, Choi & Greene, 2017). Enligt 

Cimcek (2018) påverkas hela 78 % av alla konsumenter av informationen som sprids via sociala 

medier. Det slutgiltiga syftet för att använda sociala medier är för att förbättra kundrelationer och 

stärka traditionell WOM (Bilgin, 2018). 
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Bilgin (2018) menar att företag behöver tänka på marknadsföringens innehåll som annonseras och 

distribueras via dessa sociala mediekanaler. Likt traditionell marknadsföring offline är det viktigt 

att marknadsföringen är relevant och intressant i onlinesammanhang för att maximera dess goda 

effekter (Bilgin, 2018; Cimcek, 2018). Kumar, Choi och Greene (2017) skriver också att företag 

och organisationer förslagsvis bör vara försiktiga, då det är viktigt för företag att tänka på hur de 

hanterar sina sociala medier och all medföljande kommunikation. Sociala medier och allmänhetens 

syn på samhället och etik kan ändras väldigt snabbt och företag måste därför vara förberedda att 

hantera dessa förändringar på ett effektivt sätt (Kumar et al. 2017). Coelho, Correia och Medina 

(2017) varnar organisationer för att överexponera sig online, något som oftast leder till att 

företagen överöser kunderna med information som sedan ses som spam. Många företag tror idag 

att sociala medier är en mirakellösning, men företag behöver också se till att fördela resurserna till 

den sociala medieplattform som är mest gynnsam för företaget (Coelho, Correia & Medina, 2017). 

Företag bör försöka undvika att synas på Instagram, Facebook och Twitter samtidigt om risken 

finns att marknadsföringens kvalité blir bristande. Företagens fokus borde förslagsvis riktas mot 

en social medieplattform för att maximera sitt och konsumenternas nytta. 

 

Parsons och Lepkowska-White (2018) skriver att organisationer måste utbilda de anställda att 

hantera tvåvägskommunikationen som sker mellan dem och konsumenterna. Bilgin (2018) och 

Spackman och Larsen (2017) anser att informationens attraktion ökar chansen för kunderna att ta 

till sig av och sedan dela med sig av den informationen. Därför är det viktigt för företagen att också 

försöka se budskapet från kundens synvinkel (Spackman och Larsen, 2017). 

 

2.2.2 Facebook 

Enligt Alexa (2018) står sociala media hemsidor för majoriteten av internettrafiken och enligt 

GlobalWebIndex (2018) spenderar användare världen över en tredjedel av sin tid online på sociala 

medieplattformar. Högst upp på toppen av sociala medier står Facebook (Alexa, 2018). Sociala 

medieplattformen Facebook erbjuder användare en stor kombination av forum, inlägg, 

kommentarer och olika typer av grafisk marknadsföring (Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013). 

Idag har Facebook någonstans över 2.13 miljarder aktiva användare (Facebook, 2018). Smith 
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(2016) uppger att 2.5 miljoner affärsverksamheter betalar för att få visa sin reklam på Facebook 

och hela 75 % av dessa verksamheter betalar också för att få egna inlägg marknadsförda.  

 

2.3 eWOM 
Internet har förändrat vårt sätt att söka information, hur vi integrerar med varandra och ännu 

viktigare har internet ändrat sättet vi väljer att handla produkter eller tjänster (King, Racherla & 

Bush, 2014). Till följd av den enorma utvecklingen av internet har traditionell WOM kompletterats 

med ett nytt elektroniskt element. Det nya fenomenet eWOM tar traditionell WOM till en helt ny 

nivå och ökar WOM:s effektivitet markant (King et al. 2014). Cheung och Thadani (2012) hävdar 

att uppkomsten av nya digitala medier under de senaste åren har haft en stor betydelse för eWOM, 

då det är här eWOM kan delas och ses av flest personer. King et al. (2014) förklarar att innan 

uppkomsten av internet var det alltmer vanligt för konsumenter att vända sig till mer professionella 

källor vid behov av information om en viss vara eller företag. Dock har eWOM gjort det enklare 

för konsumenterna att söka information om till exempel en viss vara eller ett företag. Den nya 

teknologin har ändrat konsumenternas sätt att dela information om en produkt eller ett varumärke 

med andra. López och Sicilia (2014) nämner också att idag kan konsumenter enkelt interagera med 

varandra via e-post, sociala nätverk, bloggar, forum, chattrum osv. 

 

Henning-Thuraru, Gwinner, Walsh och Gremier (2004, p.39) definierar eWOM som följande: 

“any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a product 

or company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet”. 

Dessa påståenden eller eWOM, delas alltså mellan potentiella, aktuella eller före detta kunder och 

kan komma att ha ett stort inflytande på andra konsumenters åsikter. Till följd av detta kan en 

kedjereaktion påbörjas då eWOM först påverkar en konsuments åsikter, som i sin tur lämnar en 

recension som påverkar en annan konsument (Henning-Thuraru et al. 2004). Moran och Muzellec 

(2017) uttrycker fenomenet på ett något enklare sätt och menar att eWOM huvudsakligen handlar 

om konversationer mellan två konsumenter i onlinesammanhang. 

 

Doh och Hwang (2009) påstår att åsikten som eWOM meddelanden har, vare sig de är positiva 

eller negativa, påverkar konsumentens respons. Detta beror på att konsumenten är mer benägen att 

förlita sig på eWOM meddelanden om dessa meddelanden alla har samma inriktning, exempelvis 

om alla meddelanden är negativa eller att alla är positiva (Doh & Hwang, 2009). 
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2.3.1 eWOM vs WOM 

Enligt Harrison-Walker (2001) definieras word-of-mouth (WOM) som informell kommunikation 

mellan en avsändare och en mottagare angående ett varumärke, en produkt, en organisation eller 

en tjänst. eWOM är ett elektroniskt komplement till det traditionella WOM, som med WOM som 

grund adderar den elektroniska aspekten för att bygga vidare och utvecklas (King et al. 2014; 

Cheung & Thadani, 2012). Kim, Kandampully och Bilgihan (2017) förklarar att eWOM sprids via 

internet i form av sociala medier, diskussionsforum, bloggar osv., medan den traditionella 

WOM:en sprids via interpersonell kommunikation mellan en individs vänner och familj, men 

också i vissa fall till obekanta. eWOM ökar konstant i popularitet då eWOM kan nå ut och sprida 

informationen vidare till en betydligt bredare publik än vad WOM någonsin har gjort (Doh & 

Hwang, 2009; Kim et al. 2017; King et al. 2014). Detta innebär att traditionell WOM:s inflytande 

allt snabbare blir mer och mer irrelevant jämfört med eWOM (Kim et al. 2017). 

 

Cantallops och Salvi (2014) belyser att en av de viktigaste punkterna som skiljer dessa begrepp åt 

har med recensionens påverkan samt interaktionens enkelhet att göra. eWOM i relation till WOM 

har en större effekt på grund av dess hastighet, bekvämlighet, dess räckvidd samt faktumet att det 

inte kräver ett direkt fysiskt möte (Cantallops & Salvi, 2014; López & Sicilia, 2014). Att denna 

interaktion blir snabbare betyder också att tiden som konsumenten behöver för att för att ta ett 

beslut om exempelvis ett köp också minskas (Cantallops & Salvi, 2014; López & Sicilia, 2014). 

Cantallops och Salvi (2014) påpekar också att eWOM sker online, vilket leder till att det blir lättare 

att dokumentera och spara all information samt recensioner som spridits mellan diverse parter.  

 

eWOM sprids i många fall mellan okända individer på olika onlineplattformar, vilket kan både ses 

som positivt och negativt (Kim et al. 2017). Det positiva är att anonymitet ger varje konsument en 

känsla av bekvämlighet när de delar egna åsikter online, då de inte behöver dela sin identitet med 

andra (Goldsmith och Horowitz, 2006). Lee och Youn (2009) menar att anonym eWOM kan 

uppmuntra konsumenter att dela med sig av genuina personliga åsikter, vilket ökar förtroendet för 

eWOM och därmed är sannolikheten större att konsumenterna kommer att hitta den information 

som söker på de olika eWOM-plattformarna. 
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Dock finns det en negativ sida med anonymiteten och Kim et al. (2017) menar att nackdelen med 

anonymitet i eWOM-sammanhang är att trots anonymitet kan uppmuntra till en friare delning kan 

det uppstå en brist på trovärdighet. En större skepticism och misstro mot eWOM som sprids 

anonymt uppstår just på grund av att eWOMs källa blir okänd för mottagaren (Xu, 2014; Kim et 

al. 2017; Park & Lee, 2009). Ku, Wei och Hsiao (2012) exemplifierar att företag själva anonymt 

kan publicera positiva recensioner av företagets produkter för att kunna öka kundernas 

medvetenhet om dessa produkter. Att företagen får chanser att sprida falsk information medför en 

nackdel, då recensionen i verkligheten inte är trovärdig och ej sann (Kim et al. 2017). 

 

Meuter, McCabe och Curran (2013) hävdar likt Kim et al. (2017) att WOM har en större påverkan 

än eWOM och att WOM rekommendationer tenderar att vara mer genuina, autentiska och 

trovärdiga. Informationen som sprids via WOM kommer i de flesta fall från en bekant person där 

det finns en personlig koppling sedan tidigare (Racherla et al. 2012). 

2.3.2 Trovärdigheten hos eWOM 

Till följd av att fler människor börjar utnyttja eWOM för att informera om en viss produkt eller 

tjänst är mängden eWOM online enorm. Individerna behöver idag alltmer bedöma trovärdigheten 

hos eWOM och kundrecensioner på nätet på ett tillförlitligt sätt (Cheung et al. 2009). Cheung et 

al. (2009) menar att anledningen till att konsumenterna oroar sig för trovärdigheten är på grund av 

att eWOM kommer ifrån okända förmedlare på olika social medieplattformar. Samtidigt 

förekommer det stora mängder ostrukturerad information på nätet vilket leder till att 

informationens giltighet kan antas vara osäker eller helt falsk. Detta leder i sin tur till att läsarna 

börjar tvivla på trovärdigheten till olika eWOM-budskap. Park et al. (2011) definierar eWOMs 

trovärdighet som den uppfattning konsumenten eller mottagaren har av recensionen eller 

rekommendationen och om denna eWOM då av mottagaren kan antas vara av trovärdig, sann eller 

saklig karaktär. 

 

Park et al. (2011) menar att om kunden uppfattar informationen som trovärdig kommer kunden få 

ett större förtroende för eWOM kommentarerna eller recensionerna, något som troligen leder till 

ett positivt köpbeslut. Dessutom antas eWOM vara mindre trovärdig än verbal kommunikation, 

eftersom eWOM kommunikationen är anonym och inte sker fysiskt mellan två personer. På grund 

av anonymitetsfaktorn blir det svårt att skilja på eWOM som är manipulerad av företag från 
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eWOM som kommer från privata användare (Reichelt, Sievert & Jacob, 2014). Moran och 

Muzellec (2017) menar att ansvaret ligger hos konsumenterna och att de själva måste bedöma 

trovärdigheten hos all tillgänglig information. Konsumenterna granskar då oftast meddelandets 

kvalité samt gör en självbedömning om hur pass trovärdig förmedlaren är. 

 

H1: Hög trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

H2: Låg trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med låg tillit till eWOM. 

 

2.4 Online kundrecensioner 
eWOM förekommer i flera olika former, där en av de allra största formerna är online 

kundrecensioner som enligt Park et al. (2011) är en viktig grund för eWOM-kommunikationen. 

Wang, Cunningham och Eastin (2015) beskriver att online kundrecensioner representerar 

kommunikationen som publiceras på internet i avsikt att kunna påverka konsumentens bedömning 

till produkten eller tjänsten som recenseras. Online kundrecensioner definieras bland annat som en 

konsuments kommentarer till en produkt eller tjänst som recenseras till ett numeriskt betyg, där 

den mest vanligaste betygsskalan är mellan 1 och 5 (Wang et al. (2015). Detta innebär att online 

kundrecensioner gör det möjligt för konsumenter att få mer detaljerad information som också kan 

anses ha hög trovärdighet och tillit gentemot den information som sprids av marknadsförare (Park 

& Nicolau, 2015). 

 

Enligt Wang et al. (2015) visar tidigare forskning att totalt cirka 92 % av alla konsumenter i nuläget 

vänder sig till kundrecensioner innan ett köp. Hela 40 % av dessa läsare bildar sig en åsikt eller 

gör en självbedömning om trovärdigheten efter att de läst åtminstone tre recensioner (Wang et al. 

2015). Dessutom visar det sig att online kundrecensioner generellt sett anses vara mycket 

trovärdiga, där en undersökning som utfördes av AC Nielsen (2012) visade att hela 70 % av globala 

konsumenter generellt har en hög tillit till online kundrecensioner som en form av 

kundkommunikation. 

2.4.1 Anonymitet vid kundrecensioner 

Rain och Scott (2007) hävdar att trots fördelen med kundrecensioner, förekommer ett vanligt 

problem som behöver iakttas. Problemet är anonymitet vid kundrecensioner. Rain och Scott (2007) 

förklarar vidare att denna brist på identitet ger upphov till frågor angående trovärdigheten hos 
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informationen som publiceras i form av kundrecensioner online. Detta innebär att om konsumenten 

inte känner till recensentens identitet kan det bli svårt för denne att uppfatta om denne kan lita på 

recensionens innehåll eller ej. Anonymitet leder till att eWOM som sprids online kan därmed vara 

partisk eller opartisk (Reichelt, Sievert & Jacob, 2014). 

 

H3: Anonymitet har ett starkt samband med låg tillit till eWOM då anonym eWOM upplevs som 

mindre trovärdig av konsumenten. 

 

2.5 Brand awareness 
För att en kund skall kunna interagera med ett varumärke behöver kunden först och främst känna 

till företaget i fråga. Rossiter och Percy (1987) menar att det inte kommer ske någon form av 

transaktion mellan dessa parter om kunden inte är medveten om varumärkets existens. Macdonald 

och Sharp (2000) instämmer med Rossiter och Percy (1987) och hävdar att brand awareness 

hjälper kunderna att välja. Kunderna skapar själva ett sorts urval av varumärken de kan tänka sig 

handla av. Exempelvis kan då brand awareness ta över i de situationer där kunden är osäker, och 

därmed tippa vågen till varumärket med hög brand awareness fördel (Macdonald & Sharp, 2000). 

Keller (2013) förklarar att brand awareness i vissa fall är en tillräckligt stark faktor för att ensam 

generera en positiv reaktion från konsumenterna. Exempelvis räcker det med att konsumenten har 

en ytterst liten brand awareness om något varumärke för att välja det över något annat varumärke. 

Brand awareness är därmed en betydelsefull faktor både för konsument och marknadsförare likaså 

(Keller, 2013).  

 

Jalilvand och Samiei (2012) påpekar också att eWOM har en starkt positiv effekt på brand 

awareness, vilket i sin tur betyder att brand awareness också bör ha en positiv effekt på eWOM. 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande 

till tillit.  

 

H4: Hög brand awareness har ett starkt samband med hög tillit till eWOM.  
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2.6 Modeller baserad på befintlig teori 
Modeller baserade på befintlig teori (egna) H1-4 refererar till våra hypoteser medan  

H betyder hög och L betyder låg. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Från hög eller låg trovärdighet till konsumentens och sambandet mellan detta och den 

slutgiltiga tilliten. Här råder ett samband mellan eWOM och tillit. 

 

 

 

 

Figur 3. Hög eller låg brand awareness hos konsumenten påverkar dennes syn på eWOM, vilket 

i sin tur leder till hög eller låg tillit. Här finns det ett samband mellan brand awareness och tillit. 

 

Ovanstående modeller är framtagna från den kumulativa forskning som har tagits upp i den 

teoretiska referensramen. Via sociala medier dyker eWOM upp i olika former såsom 

kundrecensioner, kommentarer eller direktkommunikationsmöjligheter (chatt) som sedan når ut 

till konsumenten. När konsumenten därefter väljer att vända sig till online kundrecensionerna eller 

en annan form av eWOM, leder det till att eWOM blir konsumentens informationskälla (Henning-

Thurau et al., 2004). Samtidigt som konsumenten tar del av eWOM i detta skede, kan deras beslut 
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påverkas av att eWOM källan kan vara anonym. På grund av att källan är anonym kan det påverka 

konsumentens trovärdighetsuppfattning gentemot eWOM vilket även resulterar till att tilliten blir 

låg till eWOM källan. Dessutom leder detta i sin tur sedan till att kundens uppfattade brand 

awareness samt mottagandet av eWOM kommer leda till olika nivåer av tillit. Här visar vi sedan 

hur vi med stöd av vår tidigare presenterad teori ställer upp våra antaganden i form av hypoteser 

och hur dessa två variabler (brand awareness och eWOM), vare sig de är positiva eller negativa 

har ett starkt samband med konsumentens tillit. Vi har också inkluderat vilka hypoteser som bäst 

kan anknytas till brand awareness och eWOM i illustrationen, och har i denna studie mätt 

korrelationerna mellan dessa för att se vilket samband som är starkast. 

 

2.6.1 Hypotesförklaring 

 

H1: Hög trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

Hypotes nummer ett innebär att om eWOM anses vara trovärdigt kommer denna eWOM ha en 

hög korrelation till hög tillit hos konsumenten och påvisa ett starkt samband. 

 

H2: Låg trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med låg tillit till eWOM. 

Hypotes två innebär att låg trovärdighet av eWOM har en hög korrelation med negativ tillit. 

 

H3: Anonymitet har ett starkt samband med låg tillit till eWOM då anonym eWOM upplevs som 

mindre trovärdig av konsumenten. 

Om förmedlaren av eWOM är okänd och anonym kommer detta minska tilliten till den förmedlade 

eWOM:en då den anses som mindre trovärdig. Därmed finns det en hög korrelation och starkt 

samband mellan negativ tillit och låg trovärdig eWOM. 

 

H4: Hög brand awareness har ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

En hög brand awareness (från konsumentens perspektiv) har en hög korrelation med positiv tillit. 
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3. Metod 

Detta kapitel förklarar vilka tillvägagångssätt vi har använt oss av i studiens utförande och 

kapitlet skall bistå med information till läsaren för att få ge denne en ökad förståelse över hur 

studien har utformats. Metodkapitlet innehåller vår forskningsansats, datainsamling, analysmetod 

och metodkritik.  

 

3.1 Forskningsansats 

För att se vilken variabel som påverkar konsumenternas tillit mest och för att uppfylla vårt syfte 

använder vi oss av en kvantitativ metod. Eliasson (2013) skriver att kvantitativa metoder är mer 

relevanta i de fall som forskaren har ett mindre urval att utgå ifrån samt söker generella svar. En 

kvantitativ studie är istället enligt Bryman och Bell (2017) bättre lämpad när forskaren vill 

undersöka samband och korrelationer. I denna studie kommer vi att utföra en surveyundersökning 

med en webbaserad enkät. Den främsta anledningen till att vi valt denna form av enkätstudie är att 

vi måste få in ett relativt stort antal svar för att få ett så representativt urval som möjligt (Trost, 

2012). I studien undersöks sambandet mellan konsumenters brand awareness och tillit, samt 

sambandet mellan trovärdigheten av eWOM och tillit. Tanken med denna jämförelse är att se 

vilken variabel som har det starkaste sambandet med tillit och sedan bidra med en vägledning för 

kommande forskning. Dock kan denna information också komma att gynna marknadsförare och 

organisationer när de bestämmer hur de skall fördela sina resurser på bästa sätt eller hur de skall 

hantera sin kundkommunikation. 

 

Genom att tillämpa ett deduktivt synsätt (Sohlberg & Sohlberg, 2013) baserar vi vår metod från 

tidigare presenterad teori och har därefter utformat våra hypoteser. Det deduktiva synsätt som vi 

tillämpar innebär att vi strävar mot att utgå från tidigare forsknings empiri i denna kvantitativa 

forskningsprocess (Bryman & Bell, 2017). Totalt ställde vi upp fyra hypoteser som testades med 

hjälp av vår empiriska data för att kunna förkastas eller bekräftas. Den empiriska data som 

samlades in i vår survey presenteras, analyseras och sammanställs i resultat- och diskussions-

delen. 
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3.2 Forskningsdesign 

För att arbetet skall kunna vara ett användbart vetenskapligt forskningsbidrag anses det som praxis 

att arbetet är replikerbart, reliabelt och innehar hög validitet (Bryman & Bell, 2017). Vår studie 

använder sig av en webbaserad enkätundersökning som enligt Eliasson (2013) är en av de enklare 

metoderna för att samla in kvantitativ data. Enkäten har en tvärsnittsdesign och är webbaserad 

både på grund av studiens syfte men också dess avgränsningar. Vi valde denna form av 

surveyundersökning eftersom enkelheten och möjligheten att nå ut till så många respondenter som 

möjligt med så lite resurser, tid och pengar behövde tas i beaktning (Bryman & Bell, 2017; 

Eliasson, 2013). Vi fann inspiration ifrån tidigare forskning inom detta område (eWOM) där 

forskarna likt oss valt att använda en enkätstudie. Exempelvis så använde Cheung et al. (2009) 

denna typ av metod, när de sökte efter samband inom eWOM-sammanhang. Den kvantitativa data 

som samlats in kvantifierades och användes sedan för att kunna undersöka korrelationen mellan 

dessa variabler. Vi har sedan ytterligare bearbetat och tolkat resultaten i jämförande syfte. 

 

3.3 Datainsamling 

Denna punkt behandlar data som samlats in från vår pilotstudie, population, urval, 

utformningen av enkäten, hur vi spred enkäten samt en beskrivning av varumärkena som 

används i vår studie.  

3.3.1 Pilotstudie 

Eftersom vi använder en enkätstudie påpekar Bryman och Bell (2017) att det är viktigt att 

genomföra en pilotstudie för att se hur enkäten uppfattas av utomstående. Detta är på grund av att 

när respondenten svarar på denna enkät finns det oftast ingen person som kan assistera denne och 

reda ut diverse oklarheter. En pilot- eller teststudie rekommenderas för att få en uppfattning om 

hur pass begriplig enkäten då är för en potentiell respondent. Fyra personer deltog i vår pilotstudie 

och bidrog med diverse kritik och förslag (Bryman & Bell, 2017). Resultatet av denna test- eller 

pilotstudie hjälpte oss att få ett nytt färskt perspektiv på enkätens olika brister. Med hjälp av diverse 

återkoppling från ”testpiloterna” och ytterligare assistans av våra handledare konstruerade vi 

enkäten på ett så enkelt sätt som möjligt under det korta tidsspannet vi hade till godo. Exempelvis 

skrevs instruktionerna om och delades upp i kortare stycken än tidigare planerat för att ytterligare 
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förklara vårt huvudsyfte, men också gjordes en omstrukturering av enkäten för att bli mer 

lättförstådd 

3.3.2 Population 

Bryman och Bell (2017) beskriver population som den enhet vi väljer att göra vårt urval ifrån. 

Dessa ”enheter” är i vår studie konsumenter. Enkäten skickades ut via Facebook, där vi då enbart 

fick svar från Facebook-användare. På det sättet riktades vårt populationsurval mot individer som 

använder Facebook samt tar del av diverse eWOM på denna plattform. Vi siktade på att ringa in 

en så bred åldersgrupp som möjligt, men vi befarade redan från början att majoriteten av svaren 

skulle komma från personer mellan 18–29 år. 

3.3.3 Urval 

Vi har gjort ett bekvämlighetsurval, vilket beskrivs av Holme och Solvang (1997) är ett urvalsval 

som innebär att forskarna väljer det alternativ som är lättast för dem att få kontakt med. I linje med 

bekvämlighetsurvalet valde vi sedan att publicera enkäten via olika grupper på Facebook, men 

också på våra privata sidor samt några privata meddelandeutskick. Eftersom vi använder enbart 

Facebook anser vi att urvalet känns lämpligt, eftersom våra kontakter är en god blandning av släkt, 

familj, vänner, vänners vänner och i vissa fall i princip nästintill obekanta personer. Detta innebar 

att vi nådde ut till personer av väldigt spridda åldrar och bakgrunder (dock flest personer mellan 

18–29 år). Vi anser att det var ett lämpligt val eftersom vi tycker att denna grupp representerar 

Facebook-användare i Sverige tillräckligt väl. Oftast görs dessa undersökningar med ett begränsat 

urval som ändå anses täcka den population studien vill undersöka (Bryman & Bell, 2017). Urvalet 

stämmer bra överens med vår population som i vår mening är en god representation av den 

målgruppen vi hade i åtanke från början. 

3.3.4 Enkätutformning 

Enkäten (bilaga 2) skapades i Google forms och börjar med en kort introduktion till varför vi gör 

denna undersökning, hur data kommer behandlas och sedan börjar frågorna rulla på. I 

introduktionen nämns det också att enkäten är frivillig, samtidigt som vi informerade om hur lång 

tid enkäten i snitt skulle ta att genomföra. Del ett i enkäten handlar om demografisk data medan 

del två behandlar de centrala frågorna vi vill ha svar på. 
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Hypotesnr Hypotes Enkätfråga Teoretiskt 

område 

Teoretisk grund 

 

 

1 

 

Hög trovärdighet av eWOM 

har ett starkt samband med 

hög tillit till eWOM. 

 

Denna recension ser 

trovärdig ut och jag 

känner stor tillit till 

budskapet 

 

 

eWOM och 

tillit 

 

(Park et al. 2011; 

Cheung et al. 2009) 

 

 

2 

 

Låg trovärdighet av eWOM 

har ett starkt samband med 

låg tillit till eWOM. 

 

Denna recension ser 

trovärdig ut och jag 

känner stor tillit till 

budskapet 

 

 

eWOM och 

tillit 

 

(Park et al. 2011; 

Cheung et al. 2009) 

 

 

3 

 

Anonymitet har ett stark 

samband med låg tillit till eWOM 

då anonym eWOM upplevs som 

mindre trovärdig av 

konsumenten. 

 

Alternativ B ser bättre ut 

än alternativ A på grund 

av att användare A är 

anonym 

 

 

eWOM och 

tillit 

 

 

Reichelt, Sievert & 

Jacob, 2014; Rain& 

Scott, 2007) 

 

4 

 

Hög brand awareness har ett 

starkt samband med hög tillit till 

eWOM. 

 

Känner du igen 

varumärket på bilden? 

 

Brand 

awareness 

och tillit 

(Keller, 2013; 

Jalilvand &Samiei, 

2012; Macdonald & 

Sharp, 2000) 

Tabell 1. Hypoteserna grundar sig på tidigare forskning och i denna tabell radas hypotes 1–4 

upp med frågorna, teoretiskt område samt teoretisk grund. 

 

I enkäten finns grafiska exempel för att respondenten lättare skall kunna känna igen varumärket i 

fråga samt se de kundrecensioner (eWOM) vi talar om (se bilaga 2). Bland de grafiska exemplen 

finns en logotyp från varumärket som recensionen riktas mot. Vi inkluderar också ett anonymt och 

ett icke anonymt exempel på denna recension. Vi valde denna utformning för att kunna se effekten 

anonymitet har på trovärdigheten av eWOM som enligt vår hypotes påverkar tilliten negativt. När 
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vi utformade vår enkät hade vi också en tanke om att erbjuda ett pris för att utföra enkäten. Bryman 

och Bell (2017) menar att detta är en metod som kan bidra till en högre svarsfrekvens. Dock kan 

resultatet påverkas om det finns ett pris att hämta och respondenterna till följd av detta inte svarar 

seriöst (Trost, 2012). Istället för att använda oss av en 1–5 gradig skala använde vi istället en 1–7 

gradig skala. Anledningen är att vi av egen erfarenhet vet att som respondent tenderar man att 

kunna svara tre som blir precis i mitten, enbart för att inte välja antingen en etta eller en femma. 

Matell och Jacoby (1971) menar att en 1–7 gradig skala minimerar chanserna för att 

respondenterna väljer ett neutralt svar.  

 

Vi har också valt att inkluderat en kontrollfråga med ett matematiskt problem som hjälper oss att 

se om läsaren verkligen läser frågorna noggrant. Kontrollfrågan fungerar då som ett sorts filter 

som sorterar bort ogiltiga svar som inte bidrar med användbar information till studien. 

3.3.5 Spridning av enkät 

Enkäten spreds via Facebook och detta gjordes genom inlägg, meddelanden och diverse grupper. 

Detta föll in som beskrivet i punkt 3.3.3 som ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2017; Holme 

& Solvang, 1997). Vår webbenkät skickades ut till de vi lättast fick tag i genom grupper som vi är 

medlemmar i, olika nära och kära men också till diverse personer vi lärt känna genom åren. 

3.3.6 Varumärkesbeskrivning 

 

Nike 

Nike är ett amerikanskt varumärke som tillverkar bland annat sportkläder, skor och kepsar. Nike 

är en global aktör som i nuläget har 76 000 medarbetare jorden runt. Nike omsätter idag cirka 39 

miljarder dollar (Nike, u.å). 

 

Stenströms 

Sedan sin start 1899 har Stenströms huvudsakligen fokuserat på högkvalitativa skjortor (dock har 

de idag ett något bredare utbud). Från sin start har kvalitet alltid varit otroligt viktigt. Idag är 

Stenströms kunglig hovleverantör i Sverige, och har varit det sedan 1973. Stenströms omsätter 

ungefär 254 mkr (Stenströms, u.å). 
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Snoot 

Med fokus på högkvalitativa formpassade, men likväl funktionella kläder erbjuder Snoot främst 

jackor för herrar och damer. Snoot kan anses som ett något ”exklusivare” och som ett mindre känt 

märke. Idag omsätter Snoot cirka 26 mkr (Snoot, u.å). 

 

H&M 

H&M är ett svenskt klädföretag som erbjuder prisvärda kläder världen över. H&M har idag cirka 

4533 butiker och har cirka 148 000 anställda. H&M omsätter ungefär cirka 24 miljarder dollar 

(H&M, u.å). 

3.3.7 Bortfall 

Under datainsamlingens gång har vi valt att använda en testfråga vars roll är att kontrollera om 

respondenterna faktiskt läser frågorna väl. Testfrågan ingick sedan i ett bortfallsfilter där 

inkompletta enkäter, svar från minderåriga respondenter samt felaktigt besvarade testfrågor 

sållades bort. Vi valde att ha ”Anser du att ett plus tre kan vara relaterat till nedanstående 

alternativ på något sätt?” som kontrollfråga och om en respondent svarade ett annat alternativ 

som inte är fyra, ansågs dessa svar vara bortfall. 

3.3.8 Etiska principer 

Bryman och Bell (2017) tar upp etiska principer eller regler som vi har anpassat oss efter i denna 

studie. De etiska principerna som tas upp av författarna är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitets- och anonymitetskrav. Innebörden med informationskravet är att vi informerar 

om vad vår studie handlar om och vad informationen som samlas in skall användas till redan när 

vi publicerar inlägget eller skickar enkäten till kommande respondenter. Samtyckeskravet betyder 

sedan att vi behöver upplysa om att det är helt frivilligt att svara på denna enkät. Vi upplyser 

dessutom om att respondenterna får välja att avsluta enkäten samt att all insamlad data för personer 

under 18 år kommer att räknas som bortfall. Det anses vara oetiskt att samla in data från omyndiga 

personer (utan deras vårdnadshavares godkännande). Konfidentialitets- och anonymitetskravet 

uppfyller vi genom att begränsa tillgången till all insamlad data samt ser till att all information om 

respondenterna endast presenteras som siffror och variabler helt anonymt i vårt arbete. Att 

dessutom förklara utförligt hur vi kommer använda den insamlade informationen gjordes i en 

introduktion till enkäten som bifogats med varje utskick.  
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Sist men inte minst menar Bryman och Bell (2017) att falska förespeglingar eller missledande 

information inte borde förekomma ur ett etiskt perspektiv. Detta har minimerats med hjälp av 

pilotstudien som genomfördes i syfte att finna just dessa faktorer som kan leda till en falsk 

förespegling. 

 

3.4 Variabler 

Här presenteras alla beroende variabler, oberoende variabler samt kontrollvariabler som 

förekommer i vår studie. 

3.4.1 Beroende variabel 

Tillit till eWOM. Denna variabel blev studiens beroende variabel, då arbetet har stort fokus på just 

konsumentens tillit till eWOM. Därför valde vi att använda frågeställningen ”Litar du på 

recensionen?”, för att kunna se om respondenterna hade tillit till exemplet (recensionen). Genom 

att kryssa i svar på en 7-gradig likertskala kunde respondenterna besvara om de litar på 

recensionerna eller inte. I denna 7-gradiga likertskala representerade 1 ”Instämmer inte alls” och 

7 representerade ”Instämmer till fullo”. 

3.4.2 Oberoende variabel 

Brand awareness. Vi valde att använda fyra olika varumärken, varav två varumärken som ansågs 

vara mer välbekanta och två varumärken som ansågs vara mindre bekanta. För att kunna studera 

om respondenterna hade någon igenkänning gällande varumärken, fick de svara på 

frågeställningen ”Känner du igen varumärket på bilden?”. Detta gjordes genom att fylla i 

likertskalan mellan 1 till 7 beroende på hur väl de kände igen varumärket.  

 

Trovärdighet. Trovärdighet studerades genom att respondenterna fick besvara frågeställningen 

”Denna eWOM ser trovärdig ut och jag känner hög tillit till budskapet?” på en 7-gradig 

likertskala. Denna variabel mättes för att kunna se vilken påverkan den har på respondenternas 

tillit till eWOM. I arbetet förlitade vi oss mycket på betydelsen av anonymitet och dess inflytande 

på trovärdigheten. Frågeställningen ”Alternativ B ser bättre ut än alternativ A på grund av att 

användare A är anonym”, användes för att undersöka dess påverkan på trovärdigheten i vår 

enkätstudie. Respondenterna fick besvara denna frågeställning på en 7-gradig likertskala som de 

övriga oberoende variablerna. 
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3.4.3 Kontrollvariabler 

Denna studie inkluderade dessutom kontrollvariabler för att få en konstant och tydlig mätning 

mellan den beroende- och oberoendevariabeln (Businessdictionary, 2018). Vi använde tre olika 

kontrollvariabler. Den första kontrollvariabeln som studien använder är den allmänna 

uppfattningen om ”Facebook”. Detta genomfördes genom att först ställa frågan om respondenterna 

använder Facebook och följs sedan av den andra frågan som är hur ofta de besöker Facebook. 

Denna variabel kallar vi för ”Allmän uppfattning om Facebook”.  

Studiens andra kontrollvariabel som vi använde i vår forskning kallas för Ålder. Denna variabel 

användes för att se om det förekom någon skillnad på respondenternas svar beroende på dess ålder. 

Denna variabel var intressant genom att vi antog att respondenter i en yngre ålder var mer aktiva 

på Facebook och har bättre kännedom om varumärken gentemot de äldre. Genom att vi använde 

oss av sex svarsalternativ: ”Under 18”, ”18–29”, ”30–39”, ”40–49”, ”50–59” och ”60+”, kunde vi 

kontrollera i studien om det förekom några skillnader beroende på respondenternas ålder. 

 

Den tredje kontrollvariabeln som studien använde var könsfördelning. Tate, Ledbetter och Youssef 

(2013) hävdar att numera är det inte tillräckligt bra att enbart bistå med två svarsalternativ gällande 

vilket kön respondenten har, dvs. om respondenten är man eller kvinna. Vidare förklarar Tate et 

al. (2013) att detta beror på det finns människor som inte finner sig själva inom de traditionella 

ramarna för kön och därför är det lämpligt att flera svarsalternativ bör användas. För att inte kränka 

någon valdes utöver svarsalternativen ”Man” och ”Kvinna” att införa ett tredje svarsalternativ 

”Annat”, där respondenten beroende på vilket kön de definierar sig kan svara på. Denna variabel 

kallar vi för Kön.  

 

3.5 Analysmetod 

I kapitlet 3.3.4 Enkätutformning nämns att vi använt Google Forms vid utformningen av enkäten 

som skall skickas ut. En fördel med Google Forms är att det är både effektivt och enkelt att överföra 

data från respondenterna till Microsoft Excel och därefter föra över kvantifierbara data till SPSS 

(Statistical Package for the Special Science). Bryman och Cramer (2005) menar att SPSS 

förmodligen är den mest frekvent använda mjukvaran för analys av kvantitativa data. Vi har i 

denna studie valt bort andra alternativ och använder endast SPSS med tanke på att programvaran 

är så pass väletablerad inom den statistiska forskningen. Vid användning av mjukvaran kunde vi 
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få fram data ur olika analyser för att göra en deskriptiv analys, faktoranalys, korrelationsanalys, 

ett t-test samt testa Cronbachs alpha. 

 

Att arbeta med SPSS innebar att frågorna gjordes om till olika variabler, men också att svaren 

översätts om till siffror (Pallant, 2016). Pallant (2016) förklarar att samtliga svarsalternativ i 

enkäten som inte använts i rätt format först behöver kodas om till siffror innan de kan föras in i 

mjukvaran. På grund av detta valde vi att omvandla svaren från de demografiska frågorna till 

variabler i programmet SPSS, där alla svarsalternativ som var i textformat kodades om till siffror. 

Dock behövdes inte de frågor som besvarades genom en likertskala med sju svarsalternativ ändras 

då de redan hade numeriska värden. Nedanstående tabell illustrerar på ett tydligare sätt vad och 

hur vi gick till väga vid omkodningen. 

 

 

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

Fråga: Kön 

Kvinna 0 

Man 1 

Annat 2 

Fråga: Ålder 

Under 18 - 

18-29 1 

30-39 2 

40-49 3 

50-59 4 

60+ 5 

Fråga: Hur ofta besöker du Facebook? 

En gång i månaden eller färre 0 

En gång i veckan 1 
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En gång per dag 2 

Flera gånger per dag 3 

                                                           

Tabell 2. Kodning (Egen) 

3.5.1 Deskriptiv analys 

Efter att vi använt SPSS genomförde vi en deskriptiv analys för att få en överblick samt en 

övergripande förståelse för de data vi samlat in. Dessutom utförde vi en deskriptiv analys för att 

kunna få jämförbara värden och för att efter bearbetning av dessa värden kunna avgöra om studiens 

samtliga hypoteser kunde bekräftas eller förkastas. Turner och Houle (2019) menar att en 

deskriptiv analys utgör en viktig del av en forskningsrapport, på grund av att den insamlade datan 

från respondenterna sällan antas vara realistisk. Löfgren (2006) förklarar att för att kunna 

genomföra en deskriptiv analys innebär att forskaren behöver organisera och göra en 

sammanställning av all insamlad data, för att vidare kunna förmedla denna information på ett 

enkelt och tydligt sätt för läsaren. Den deskriptiva statistiken gör det möjligt för forskaren att utläsa 

flera olika tal som antas vara relevanta för studien. Pallant (2016) nämner att standardavvikelse, 

medelvärde samt median är exempel på relevanta tal. Vidare förklarar Pallant (2016) att deskriptiv 

statistik är ett bra verktyg om forskaren vill säkerställa att respondenterna svarar på enkäterna på 

ett korrekt sätt och uppfyller kravet för urvalet. 

3.5.2 Faktoranalys 

En faktoranalys utfördes i SPSS för att kunna avgöra om det förekom kluster i våra variabler samt 

underlätta tolkningen av data. Faktoranalys främsta uppgift är att göra en reducering av antalet 

variabler som forskare behöver hantera (Bryman & Bell, 2017). Pallant (2016) menar att 

faktoranalys kan användas för att erhålla ett mer hanterbart antal variabler från en stor mängd 

variabler, vilket leder till att det blir enklare att förstå och tolka den data som samlats in under 

studiens gång. 

 

För att kunna kontrollera om vår data är anpassbar för att utföra en faktoranalys används en metod 

som kallas för Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO). Pallant (2016) 

förklarar att det behövs ett KMO-värde mellan 0,6 och 1 se ifall det är möjligt att utföra en 



 

27 

 

faktoranalys. När vi genomförde denna metod i SPSS fick vi fram ett KMO-värde på 0,594, vilket 

visas i nedanstående tabell som är tagen från SPSS. Då vårt KMO-värde inte är mellan 0,6 och 1, 

indikerar det att provtagningen inte är tillräcklig nog och det betyder att vår insamlade data inte är 

passande för en faktoranalys. 

 

Bartlett’s Test of Sphericity är en annan indikator som avgör om materialet är passande för 

faktoranalys. Pallant (2016) uppger att Sig. ska vara under 0,5 för att kunna se om studiens material 

är passande för faktoranalysen. Vi erhöll ett Sig. värde på 0,000 som innebär att värdet är 

signifikant (p=0,00), och därmed passande för faktoranalys. 

 

Tanken med att utföra en faktoranalys var från början att kunna se ifall de data som vi erhållit från 

enkätundersökningen kunde bilda några kluster genom faktoranalys, som hade gjort det möjligt 

för oss att utföra en klusteranalys. Genom att utföra en klusteranalys skulle vi kunnat bildat olika 

kluster (grupperingar) och jämföra dessa kluster med varandra tillsammans. En klusteranalys 

hjälper oss då att se ifall olika klusters tankesätt skiljer sig åt på ett sätt som skulle kunna påverka 

eller förvränga vårt resultat. 

3.5.3 Korrelationsanalys  

Den sista analysmetoden som vi tillämpade i vår studie var en korrelationsanalys. Syftet med en 

korrelationsanalys är att fastställa att det finns ett samband eller korrelation mellan två variabler 

samt avgöra hur starkt denna faktiskt är (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Vid 

genomförandet av korrelationsanalys i SPSS fick vi möjligheten till att antingen välja att utföra en 

bivariate eller en partial. Vi valde för denna studie att tillämpa en bivariat analys för att kunna 

bekräfta eller förkasta våra hypoteser. 

 

En vanlig teknik som används mycket vid genomförandet av en korrelationsanalys är enligt Pallant 

(2016) Pearson Product-moment correlation eller Pearsons r som den också kan betecknas som. 

Denna metod hjälper till att mäta korrelationskoefficient, där styrkan mäts genom värden mellan -

1 och +1. Om korrelationskoefficient värdet ligger runt 0 påvisar det en svag korrelation, medan 

värden som ligger nära -1 och +1 påvisar en stark/ perfekt korrelation (Lind, Marchal & Wathen, 

2006). Det som bestämmer om värdet är positivt eller negativt, är korrelationens riktning som 
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avgörs beroende på om variablerna ökar eller minskar (Pallant, 2016). En perfekt linjär korrelation 

beror på att båda variabler ökar i samma takt, medan en perfekt negativt linjär korrelation inträffar 

när ena variabeln ökar då den andra variabeln minskar. 

 

Vidare förklarar författaren att styrkan på korrelationen bestäms utifrån korrelationsvärdet studien 

erhållit genom analysen. Befinner värdet sig mellan intervallet 0,5 och 1 innebär det att det råder 

en stark korrelation, medan ett värde mellan intervallet 0,3 och 0,49 innebär en medelstark 

korrelation. Är värdet mellan intervallet 0,1 och 0,29 är det istället en svag korrelation (Pallant, 

2016). 

 

Korrelationsanalysen tillämpades för att kunna mäta om det förekommer starka eller svaga 

korrelationer mellan de variabler som ställs mot varandra i denna studie, vilket skulle påvisa ett 

starkt samband. Genom de värden som vi erhöll utifrån korrelationsanalysen kunde vi då se 

korrelationerna mellan de olika variablerna och därmed ställa det i relation till hypoteserna. Då 

samtliga hypoteser undersöker om det förekommer ett starkt samband, var denna analys den vi 

utgick från skulle ge oss lämpligast data. 

3.5.4 T-test 

T-test är en analysmetod som har i uppgift att undersöka olika faktorers förhållning till 

medelvärdet (Pallant, 2016). Vidare förklarar författaren att de två vanligaste typerna av t-tester är 

paired sample t-test och independent sample t-test. En independent sample t-test utfördes i denna 

studie eftersom t-testet jämför medelvärdet på två olika grupper. Enligt Pallant (2016) kan T-testet 

belysa huruvida resultatet av testet anses vara pålitligt eller inte. T-testet bearbetar den statistiska 

data som vi samlat in och redogör ifall resultatet uppkommit av en slump eller ej. Eliasson (2013) 

förklarar att kolumnen Sig. (2-tailed) behöver visa ett lågt värde för att kunna påstå att det existerar 

en statistisk signifikans. Om Sig. (2-tailed) värdet är mindre än 0,05 eller precis 0,05 betyder det 

att det förekommer en signifikant skillnad. Pallant (2016) menar att skillnaden som uppkommer 

beror på den beroende variabeln och den oberoende variabelns relation. 

 

Vid genomförandet av vårt independent sample t-test behövde vi koda om vissa variabler, för att 

kunna få ett konkret resultat. Vi valde att koda om de oberoende variablerna för att tydligare 
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kunna jämföra våra oberoende variabler gentemot den beroende variabeln. Dessutom valde vi att 

utföra ett independent sample t-test, då det tydligare skulle kunna visa vilken eller vilka variabler 

som hade en hög eller låg statistisk signifikans. Nedanstående tabell visar hur vi kodat om 

variablerna. 

 

Oberoende variabler Numeriska värden före 

kodning 

Numeriska värden efter 

kodning 

Brand awareness 1–7 0–1 

Anonymitet (trovärdighet) 1–7 0–1 

Tabell 3. Kodning för Independent Sample T-test (Egen) 

 

De numeriska värdena mellan 1–3 omkodades till 0, och 4–7 omkodades till 1. Svar mellan 4–7 

omkodades till 1 eftersom vi ansåg att deras svar gällande frågorna var högt. Dvs., om de 

exempelvis har svarat på frågeställningen ”Har du en god uppfattning om detta varumärke och 

anser att det kan associeras med goda produkter?” och angivit en siffra mellan 4–7 innebär det 

att respondenten har en hög uppfattning om varumärket i fråga. Därför valde vi att om en 

respondent besvarat en frågeställning med 1–3 ansåg vi att deras svar inte ses som högt och därmed 

blev fallet att 1–3 omkodades till 0. 

3.5.5 Cronbach’s Alpha 

Cronbachs alpha är ett test som visar ifall exempelvis svar från en enkätstudie är slumpmässiga 

eller ej (Tavakol & Dennick, 2011). Det behövs ett alpha-värde mellan 0,70 och 0,95 för att det 

skall vara acceptabelt. 0,95 visar ett perfekt samband, medan 0,70 visar en acceptabel nivå. Vad 

ett acceptabelt alpha-värde då betyder är att om studien skulle upprepas kommer resultatet bli 

relativt lika.  
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3.6 Hypoteser och val av analys 
 

Hypotesnmr Beskrivning Analysmetod 

 

1 

Hög trovärdighet av eWOM 

har ett starkt samband med hög 

tillit till eWOM. 

Korrelationsanalys, T-test 

Deskriptivanalys, faktoranalys,  

 

2 

Låg trovärdighet av eWOM har 

ett starkt samband med låg tillit 

till eWOM. 

Korrelationsanalys, T-test 

Deskriptivanalys, faktoranalys 

 

3 

Anonymitet har ett starkt 

samband med låg tillit till 

eWOM då eWOM upplevs som 

mindre trovärdig av 

konsumenten. 

Korrelationsanalys, T-test 

Deskriptivanalys, faktoranalys 

 

4 

Hög brand awareness har ett 

starkt samband med hög tillit 

till eWOM. 

Korrelationsanalys, T-test 

Deskriptivanalys, faktoranalys 

Tabell 4. Val av analysmetod (Egen) 

 

 

3.7 Kvalitetskriterier 

För att arbetet skall följa vetenskaplig praxis bör det inneha reliabilitet, validitet, 

generaliserbarhet samt replikerbarhet. 

3.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett kvalitetskriterium som grundar sig i huruvida resultaten i en undersökning blir 

densamma om undersökningen hade genomförts på nytt. En annan innebörd av reliabilitet är att 

reliabilitet handlar om frågor som rör stadga, konsekvens, pålitlighet eller följdriktighet i mått och 

mätningar (Bryman & Bell, 2017). Reliabilitet antas vara mest aktuellt och lämplig vid kvantitativa 

studier och med tanke på att arbetet baseras på en kvantitativ studie anses denna faktor ha en 

betydande roll. Eliasson (2013) förklarar att reliabiliteten bestäms utifrån de mätningar som utförs, 

samt vilken kvalitet dessa mätningar har. Vidare förklarar författaren att ju mer forskaren litar på 

att resultatet kan upprepas desto högre blir reliabiliteten. Det finns flera tillvägagångssätt för att 

öka reliabiliteten om det eftersträvas. Några förslag på hur reliabiliteten kan ökas är att formulera 

tydliga instruktioner gällande genomförandet av studien och att arbeta med variabler samt att ha 

ett tydligt krav på noggrannhet vid datainsamlingen (Eliasson, 2013).  
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Ett annat sätt för att kunna öka reliabiliteten är att undvika användning av svåra och krångliga 

begrepp och svåra meningsuppbyggnader. Respondenterna skall inte bemöta frågeställningar som 

anses vara komplicerade. Om frågeställningen är svårtolkad leder det till att svaret kan bli 

annorlunda gentemot vad det skulle kunde ha varit om texten var lätt att förstå (Trost och Hultåker, 

2016). I vårt arbete valde vi att utföra en pilotstudie för att motverka detta problem. Att göra 

instruktionerna i arbetet tydliga och lättolkade för respondenterna blev en prioritering som då 

gjordes för att få en ökad reliabilitet i studien. 

3.7.2 Validitet 

Bryman och Bell (2017) lyfter fram validitet som det viktigaste forskningskriteriet. Validitet 

innebär att en bedömning görs av de slutsatser som genererats, oavsett om de hänger ihop eller ej 

med undersökningen. Eliasson (2013) menar att validitet används för att undersöka ifall 

undersökningen mäter det som skall mätas. Validiteten och reliabiliteten är sammanlänkade med 

varandra, eftersom ifall reliabiliteten är låg och oregelbundna svar genereras kommer också 

validiteten falla (Trost och Hultåker, 2016). För att undvika en låg validitet i studien behövs det 

att studiens frågeställningar skall vara kontrollerade och därmed kan forskaren då säkerställa att 

studien mäter det som skall mätas (Eliasson, 2013). Dessutom skall begreppen i undersökningen 

stämma överens med teorin.  

3.7.3 Generaliserbarhet 

I kvantitativ forskning kan ett önskvärt mål vara att forskningsresultatet som erhålls ska kunna 

generaliseras till andra grupper samt situationer än det som varit aktuellt i undersökningen 

(Bryman och Bell, 2017). Vidare är det essentiellt för studien att urvalet skall vara så representativt 

som möjligt, för att kunna hävda att resultatet inte är unikt för den specifika urvalsgruppen som 

forskningen använder. Kvalitetskriteriet används också för att kunna förutse hur människor agerar 

i olika situationer.  Efter genomförandet av studien kan vi konstatera att vårt urval inte är 

tillräckligt representativt för att en generalisering skall kunna göras för hela populationen. Orsaken 

till detta är att det behövdes fler respondenter i enkätundersökningen, vilket skulle göra det möjligt 

för vårt urval att bli ett representativt urval. Däremot kan vi utifrån våra analyser enbart dra 

slutsatser från de 60 godkända svaren från enkäten.  
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3.7.4 Replikerbarhet 

Replikerbarhet är ett kriterium som grundar sig i hur pass tydligt och välarbetad en studie är, 

samtidigt som replikerbarhet bedöms enbart om forskare har möjligheten att kunna replikera 

undersökningen (Bryman och Bell, 2017). Enligt Bryman och Bell (2017) är ett arbete replikerbart 

om det är möjligt för en forskare att kunna kopiera tidigare forsknings tillvägagångssätt. Forskarna 

bör då förslagsvis vara väldigt noggranna gällande dokumentation av metoden som använts i 

studien för att studien skall bli möjlig att upprepa av en annan forskare. Skulle studien inte vara 

tillräckligt detaljrik gällande tillvägagångssättet blir det nästintill omöjligt för en utomstående 

forskare att replikera arbetet (Bryman & Bell, 2017). Vi anser att vår studie kan replikeras eftersom 

vårt metodavsnitt är tillräckligt tydligt och detaljerat, och inte missleder läsaren. 

 

3.8 Metodkritik 

Vi har under arbetets gång ställts inför ett flertal val som har haft en påverkan på studiens 

utformande och resultat. Genom att vara kritiska mot våra val anser vi att trovärdigheten ökar för 

studien. Det främsta valet som haft störst påverkan på studien är enligt oss utformningen av 

enkäten samt spridningen. När vi utformade enkäten valde vi att ta med en kontrollfråga för att 

undvika ogiltiga svar. Kontrollfrågan var ”Anser du att ett plus tre kan vara relaterat till 

nedanstående alternativ på något sätt?” där poängen var att respondenten skulle svara fyra för att 

deras svar skulle godkännas. Dessutom valde vi till den fråga att infoga en bild ovanför frågan som 

illustrerade en ekvation.  I efterhand när alla svar sammanställts, kan vi konstatera att bilden kan 

ha lett till att respondenterna förvirrades. Vi misstänker att vissa respondenter uppfattat att frågan 

hade med bilden att göra, och detta har lett till att respondenterna inte förstått helt och hållet. 

Anledningen till att vi valde att infoga bilden var på grund av att respondenterna inte skulle blanda 

ihop den frågan med de andra frågorna samt för att fånga deras uppmärksamhet. Ett förslag som 

vi kunde använt istället och som förmodligen skulle bidragit med flera godkända svar till vår 

studie, var att använda oss av en enklare kontrollfråga, som exempelvis ”Var vänlig välj alternativ 

fyra”. Detta skulle kunnat resultera i mindre förvirring, samtidigt som vi skulle erhållit fler svar 

som kunde bidragit till studiens resultat. Vi kunde också valt att nämna i den frågan att det var en 

kontrollfråga, vilket skulle tydliggöra för läsarna att denna fråga är viktig för att respondenternas 

svar skall bli giltiga. 
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Angående utformningen av enkäten har vi också i efterhand tänkt igenom valet av just Google 

Forms. Google Forms är överlag ett bra val vid utformning av webbenkäter då tjänsten är gratis 

att använda samtidigt som det är enkelt att kunna dela vidare enkäten online. Dessutom är det 

enkelt att överföra kvantifierbara data till Microsoft Excel. Trots fördelarna som tillkommer med 

Google Forms, medför det dock begränsningar till arbetet. Google Forms ger inte möjligheten till 

att slumpmässigt visa olika recensioner eller frågeställningar, utan varje enskild respondent får 

samma frågor i samma ordning. Problemet med det är att vi inte kan erhålla en jämn fördelning 

mellan respondenterna som får en recension om ett varumärke (Nike, Stenströms, Snoot eller 

H&M). Det här är ytterst viktigt för att undvika att få ett förvrängt resultat, därför att somliga väljer 

att lägga mer energi samt är mer stringenta vid deltagande av enkäten än andra.  

 

När det gäller tidsspannet som webbenkäten låg ute på Facebook, är vi kritiska till att vi enbart 

hade enkäten ute fem dagar istället för två veckor. Tyvärr ledde tidsbristen till att det var vår enda 

möjlighet och därmed ansåg vi att när vi erhållit runt 50–70 giltiga svar, skulle det vara tillräckligt 

för att genomföra våra planerade analyser. Dock anser vi att om tidsspannet hade varit längre kunde 

vi fått fler svar och möjligen fått ett mer representativt urval. Detta ledde till en brist gällande 

generaliserbarhet, något som vi drar lärdom av och tar med oss till nästa arbete. 
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4. Resultat 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens resultat med hjälp av deskriptiv statistik, 

korrelationsanalys, faktoranalys samt t-test. Det resultat som presenteras i detta kapitel med hjälp 

av de genomförda analyserna kommer sedan att diskuteras vidare i nästa kapitel. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Genom att vi ville ge en översiktlig bild av respondenternas svar från enkätundersökningen 

genomförde vi en deskriptiv analys genom att vi sammanställde en tabell som visar ett medelvärde 

för samtliga svar. Från vår webbenkät erhöll vi totalt 85 svar, varav 25 svar föll under bortfall och 

därmed blev den användbara massan enbart 60 svar. 

 

Nedanstående tabell sammanställer vårt ackumulerade resultat och visar vilka hypoteser som hör 

till vilka frågor. Dessutom går det via tabellen att se det lägsta (minimum) samt det högsta 

(maximum) svarsvärdet för varje fråga, samtidigt som det är möjligt att se ett medelvärde för alla 

de 60 olika svaren. I tabell 4 framgår det också ett mått för standardavvikelse, som används för att 

kunna se hur stor spridning av respondenternas svar var för vardera fråga. Eftersom vår enkät 

visade upp fyra olika varumärken har vi delat upp svaren som vi mottog till vardera fråga och ställt 

upp varje varumärke individuellt. Frågorna som undersöker om respondenterna känner igen 

varumärket mäter ifall det finns en form av brand awareness, då de visar att de antingen känner till 

varumärket eller inte. Den andra frågan om de har god uppfattning och om varumärket kan 

associeras med goda produkter mäter hur pass god deras brand awareness är. Dessa resultat jämförs 

sedan med fråga 3 och 4 som mäter nivåer av tillit, för att kunna se om det finns en relation och 

ett samband. Sist presenteras hypotes tre som har med anonymitet att göra, och som på grund av 

frågans utformande inte behöver jämföras på samma sätt som de andra hypoteserna. Anonymiteten 

är en variabel som påverkar trovärdigheten vilket indirekt påverkar tilliten och läses i denna analys 

av utifrån medelvärdet från den deskriptiva analysen. 
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Varumärke Minimum Maximum Medel Stddev 

H1: Hög trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

H2: Låg trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med låg tillit till eWOM.  

H4: Hög brand awareness har ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

Fråga 1. Känner du igen varumärket på bilden? 

Nike 3 7 6,87 0,650 

Stenströms 1 7 2,45 2,182 

Snoot 1 7 2,18 1,900 

H&M 5 7 6,95 0,287 

Fråga 2. Har du en god uppfattning om detta varumärke och anser att det kan associeras med 

goda produkter? 

Nike 3 7 6,25 1,035 

Stenströms 1 7 2,58 2,036 

Snoot 1 7 2,22 1,648 

H&M 1 7 5,75 1,469 

Fråga 3. Denna eWOM ser trovärdig ut och jag känner hög tillit till budskapet (A) 

Nike 1 7 3,65 1,774 

Stenströms 1 7 3,07 1,736 

Snoot 1 7 3,13 1,535 

H&M 1 7 4,13 1,855 

Fråga 4. Denna eWOM ser trovärdig ut och jag känner hög tillit till budskapet (B) 

Nike 1 7 5,12 1,415 

Stenströms 1 7 4,42 1,880 

Snoot 1 7 4,53 1,780 

H&M 2 7 5,42 1,629 

H3: Anonymitet har ett starkt samband med låg tillit till eWOM då eWOM upplevs som mindre trovärdig av 

konsumenten. 
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Fråga 5. Alternativ B ser bättre ut än alternativ A på grund av att användare A är anonym. 

Nike 1 7 5,17 1,852 

Stenströms 1 7 4,52 2,182 

Snoot 1 7 4,48 2,143 

H&M 1 7 4,75 2,128 

Tabell 5. Deskriptiv statistik (Egen) 

4.1.1 Uppfattning av respondenterna 

Figur 4 presenterar könsfördelningen av respondenterna som tog sin tid att delta i studien, där det 

går att notera att det är en relativ jämn fördelning mellan könen. De 60 respondenter som lämnat 

in godkända svar består av 48,3 % män, medan 46,7 % består av kvinnor. De respondenter som ej 

ville ange sitt kön var 5 % av respondenterna. Ett krav som vi hade i vår enkätstudie var att 

respondenterna behövde vara över 18 år gamla eftersom det har med de etiska principer som vi 

nämnt i kapitel 3.3.8 Etiska principer. Dock var det ingen av de 60 godkända respondenterna som 

befann sig inom det åldersspannet. Figur 5 presenterar istället åldersfördelningen mellan 

respondenterna, där majoriteten av respondenterna befann sig i åldersspannet 18–29 år vilket 

motsvarade hela 81,7 %. Det är värt att notera är att respondenterna som befinner sig i 

åldersspannet 60+ motsvarade 8,33 % vilket är den näst största delen i diagrammet, medan 

respondenter i åldersspannet 50–59 % utgjorde den minsta delen och motsvarade 1,67 %.  

 

Figur 6 presenterar hur mycket respondenterna använder Facebook, där totalt 51,7 % använder 

Facebook flera gånger per dag. 23,3 % av de som deltog i enkätundersökningen svarade att de 

använder Facebook en gång per dag, och 18,3% svarade att de använder Facebook en gång i 

veckan. Det minsta svarsresultatet som förekom utifrån enkäten var 6,7 % som motsvarade att 

respondenterna enbart använder Facebook en gång i månaden eller färre. 
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Figur 4. Könsfördelning (Egen) och Figur 5. Åldersfördelning (Egen) 

 

Figur 6. Respondents användning av Facebook (Egen) 

 

4.2 Korrelationsanalys 

I vår analys vill vi fokusera på sambanden som Pearsons r korrelationskoefficient visar. 

Korrelationsanalysen bifogas som Bilaga 1. I korrelationsanalysen går det att utläsa om det finns 

en korrelation och därmed ett samband mellan de olika svaren som respondenterna svarade vid 

enkätundersökningen. En korrelation utmärks genom en eller två stjärnor där en stjärna (*) betyder 

att korrelationen är acceptabelt signifikant på 0.05-nivån, medan två stjärnor (**) visar att 

korrelationen är statistiskt signifikant på 0.01-nivån. Ur korrelationsanalysen fick vi goda resultat 

gällande korrelationen mellan brand awareness och tillit, samt korrelationerna mellan tillit och 
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eWOM (Hypotes 1, 2 & 4). Hypotes 3 om anonymitet läses av direkt från den deskriptiva 

statistiken och från resultatet av T-testet då den inte visade några signifikanta korrelationer med 

någon annan faktor i detta steg. 

 

De starkaste korrelationerna visade sig vara mellan trovärdig eWOM och tillit. Respondenternas 

svar visar att när eWOM-budskapet anses som trovärdigt har de även hög tillit till detta budskap 

(0,371**-0,462**). För Nike, Stenströms och Snoot visade det sig också att det fanns en stark 

korrelation mellan att ha en grundläggande vetskap om märket och att ha en god association med 

varumärket (värden mellan 0,554**, 0,859**). Dock var det i H&Ms fall en väldigt låg korrelation 

mellan dessa variabler (0,091) vilket indikerar att det kan finnas en annan faktor som kan påverka 

detta resultat. Enligt vår hypotes skulle anonymiteten kunna påverka trovärdigheten av eWOM 

negativt och därmed också tilliten negativt. Korrelationen mellan låg trovärdighet av eWOM (på 

grund av anonymitet) och tillit visade sig vara låg för samtliga varumärken och gav i 

korrelationsanalysen inget statistiskt signifikant svar. 

 

Det visade sig sedan att de respondenter med en grundläggande brand awareness svarade relativt 

lika för alla märken och svaren varierade mellan låg korrelation och medelhög korrelation (0,179–

0,312*). Enligt vår hypotes skulle hög brand awareness påverka tilliten positivt och därmed antog 

vi att korrelationen skulle vara hög mellan dessa variabler. Dock visade sig korrelationen mellan 

högre nivåer av brand awareness och hög tillit vara låg eller medelhög (0,158–0,312*). 

 

4.3 Faktoranalys 

I vårt KMO och Bartlett's Test visade det sig att vår empiriska data inte mötte kraven för att kunna 

genomföra en faktoranalys. Vi anser att det inte är acceptabelt att utgå från en indikator, Sig., när 

den andra indikatorn, KMO, skiljer sig från det optimala intervallet 0,6–1 (se Tabell 5). Eftersom 

detta kan ge missrepresentativa resultat slutförde vi inte denna typ av analys. Vårt huvudsakliga 

mål med att utföra en faktoranalys var enbart för att avgöra om våra variabler bildade några kluster, 

och därefter kunna utföra en klusteranalys. Då KMO-värdet inte var tillräckligt uteslöts en 

faktoranalys samt en klusteranalys. 
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Tabell 6. KMO och Bartlett's Test (SPSS) 

4.4 T-test 

Tabell 7 sammanställer ifall det finns en signifikant skillnad mellan två olika grupper. I vårt fall 

mellan de beroende och de oberoende variablerna. Vi utförde två independent T-tester för att kunna 

antingen bekräfta eller förkasta hypotes 1, 2, 3 och 4. Det första independent t-testet som 

genomfördes undersökte om det förekom en signifikant skillnad mellan anonymitet och tillit, 

medan det andra independent t-testet undersökte signifikansen gällande hög brand awareness och 

tillit. Det som kan utläsas från tabell 7 är att de varumärken som antas ha en mindre igenkännlighet, 

Stenströms och Snoot, hade en signifikant skillnad då Sig (2-tailed) var 0,002 hos Stenströms och 

0,000 för Snoot. Detta indikerar att det förekommer en signifikant skillnad och därför kan hypotes 

3 gällande anonymitet bekräftas. Däremot går det utläsa att det var enbart Stenströms som hade en 

signifikant skillnad gällande brand awareness och tillit. Stenströms hade ett Sig (2-tailed) värde 

som blev 0,010 och med tanke på att det var enbart ett varumärke som hade en signifikant skillnad 

anses det vara för svagt för att kunna bekräfta ifall hypotes 4 om brand awareness kan bekräftas 

eller förkastas.  

 

Varumärke Mean internal 

partner (1) 

Mean external 

partner (0) 

t-test (df) Sig (2-

tailed) 

Anonymitet och Tillit 

Nike 5,18 4,91 -0,535 (58) 0,595 

Stenströms 4,98 3,00 -3,427 

(21,329) 

0,002 

Snoot 5,07 3,28 -4,007 (58) 0,000 

H&M 5,51 5,18 -0,715 (58) 0,477 
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Hög Brand Awareness och Tillit 

Nike 5,14 4,50 -0,623 (58) 0,535 

Stenströms 5,32 4,00 -2,647 (58) 0,010 

Snoot 4,67 4,49 -0,332 (58) 0,741 

H&M 5,45 5,00 -0,526 (58) 0,601 

Tabell 7. Independent Samples T-test (Egen) 

 

4.5 Cronbach’s Alpha 

Till följd av vårt s.k. Cronbach’s Alpha test såg vi ifall respondenternas svar från enkäten visade 

sig vara slumpmässiga eller ej. Tavakol och Dennick (2011) förklarar att det behövs ett alpha värde 

mellan 0,70 och 0,95 för att det skall vara acceptabelt och som tabellen nedan visar fick vi ett värde 

över 0,70. Därmed kan samtliga resultat från vår enkät anses vara icke slumpmässiga och därmed 

användbara. 

 

Tabell 8. Cronbach’s Alpha (SPSS) 

 

4.6 Sammanställning av analyser 

Till följd av vårt T-test såg vi att trots att vi hade några icke statistiskt signifikanta värden var delar 

av våra resultat användbara. Resultaten påvisade att vi ej nått ut till ett tillräckligt representativt 

urval då några frågors svar inte ansågs statistiskt signifikanta efter en analys i SPSS. Dock kunde 

vi se från Cronbach’s Alpha att svaren var inom det acceptabla intervallen mellan 0,70 och 0,95. 

Detta gjorde att vi ansåg att vår empiri fick hög reliabilitet trots resultatet från T-testet. Av 

korrelationsanalysen såg vi att de som kände till varumärket i många fall också hade en god 

uppfattning om det, förutom i H&Ms fall. Hypotes 4 angående brand awareness och dess 

korrelation med tillit visade sig vara relativt låg jämfört med hypotes 1 som behandlade trovärdig 
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eWOM och tillit. Utifrån korrelationsanalysen såg vi att eWOM som ansågs vara trovärdig hade 

en större korrelation med tillit än vad brand awareness hade, vilket bekräftar hypotes 1. 

 

Vi kunde inte komma fram till ett tillfredsställande resultat angående eWOM exemplen gällande 

anonymiteten från korrelationsanalysen (Hypotes 3), men vi kunde se att hypotesen skulle kunna 

ha bekräftas med hjälp av den deskriptiva analysen. Medelvärdet på alla svar var för alla 

varumärken över 3,5 och varierade från 4,48–5,17. Det tolkar vi som att hypotes 3 kan bekräftas. 

Ytterligare visade svaren gällande trovärdigheten och tilliten till de eWOM som gavs ut i anonym 

och icke anonyma format att det icke anonyma exemplet ansågs trovärdigare i alla 

varumärkesexempel enligt den deskriptiva analysen.  

 

Resultatet visar därmed att eWOM (som anses trovärdig) har en större korrelation överlag med 

hög tillit än vad brand awareness har till tillit. Vi ser också att anonymitet har en negativ effekt på 

trovärdighet och påverkar tilliten negativt.  
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5. Diskussion 

Detta kapitel för en diskussion kring det resultat som framkom i kapitel 4 och jämförs med den 

teori som tagits upp i kapitel 2. I detta kapitel läggs stort fokus på de variabler som studiens syfte 

undersöker samtidigt som vi diskuterar huruvida våra hypoteser kan bekräftas eller förkastas 

beroende på studiens resultat. Detta kapitel innehåller också en allmän diskussion om arbetet och 

potentiella förbättringsmöjligheter. 

 

5.1 Hypotes 1 och hypotes 2 (Trovärdighet) 

H1: Hög trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

H2: Låg trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med låg tillit till eWOM. 

 

Vi fann att de exempel som konstruerades av oss för att vara mindre trovärdiga (anonyma, vilket 

diskuteras i punkt 5.3) också producerade de lägsta värdena när vi ställde frågan ifall budskapet 

var trovärdigt och ingav tillit. Resultatet underströk våra hypoteser om hur låg och hög trovärdighet 

av eWOM påverkade konsumenternas tillit utifrån det resultat vi fick ut av vår deskriptiva analys 

samt delvis med resultat ur vårt T-test. Utifrån vår korrelationsanalys såg vi också att i de fall där 

eWOM ansågs som trovärdig kunde vi se en stark korrelation mellan eWOM och tillit. Då vi här 

kunde avläsa en starkare korrelation mellan eWOM och tillit än mellan brand awareness och tillit 

tycker vi att vi har fått ett tillfredsställande resultat. Vi tror dock att vårt urval inte blev så 

representativt som vi från början hade hoppats på, men också att det finns ett antal faktorer att 

beakta i detta arbete som också spelar sin roll.  

 

De bakomliggande orsakerna som kan ha påverkat respondenternas trovärdighetsbedömning 

gällande de olika recensionerna som befann sig i vår webbenkät, är de fyra olika trovärdighets-

komponenterna som lyfts upp av Moran och Muzellec (2017). Dessa fyra komponenter består av 

gemenskap, kompetens, innehåll och konsensus. Gemenskap som är den första komponenten 

behandlar i vilken utsträckning som en konsument anses vara villig till att lita på andra och 

beroende på detta kan vara mer eller mindre villig att lita på eWOM. Den andra komponenten är 

kompetens, som representerar de olika nivåer av expertis eller kunskap som både avsändaren och 

mottagaren innehar gällande varumärket, produkten eller tjänsten (Moran & Muzellec, 2017). 

Trovärdighetskomponenten innehåll syftar på att innehållet i meddelandet som förmedlas genom 
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tydligheten och valensen i kommunikationen. En viktig del gällande innehållet i meddelandet 

anses vara nivån på språket, där kunderna skall vara antingen konkreta eller teoretiskt förankrade 

vid deras recensioner av varumärket. Den sista av de fyra trovärdighetskomponenterna är 

konsensus, som enligt Moran och Muzellec (2017) handlar om att meddelandet anses vara mer 

trovärdigt ifall meddelandet som förmedlas stämmer överens med mottagarens uppfattning och 

fördomar samt stämmer överens med alla andra tillgängliga eWOM-budskap. Dessa komponenters 

betydelse varierar dock från individ till individ, detta då det som anses trovärdigt för en person 

inte alltid går ihop med vad någon annan tycker. 

 

Utifrån den deskriptiva analysen kan vi se att trovärdighetskomponenten kompetens har störst 

inflytande på resultatet vi erhöll från frågorna som har med våra hypoteser gällande trovärdighet 

att göra. I vår deskriptiva statistik kan vi avläsa att båda varumärkena Nike och H&M har att högre 

medelvärde gentemot varumärken som Stenströms och Snoot. Nike erhöll ett medelvärde på 3,65 

på första frågan (A) och 5,12 på andra frågan (B), medan H&M erhöll ett medelvärde på 4,13 (A) 

och 5,42 (B). Stenströms hade ett medelvärde på 3,07 (A) och 4,42 (B)och Snoot hade ett 

medelvärde på 3,13 (A) och 4,53 (B). Det som kan vara orsaken till att medelvärdena är högre just 

för Nike och H&M gentemot Stenströms och Snoot kan bero på just komponenten kompetens. 

Dock spelar mottagarens eller respondentens kunskaper och erfarenheter av ett varumärke också 

en stor roll vid recensioner enligt Moran och Muzellec (2017). Författarna förklarar vidare att om 

mottagaren har goda kunskaper samt erfarenheter av ett varumärke, antas dennes 

rekommendationer, vare sig de är positiva eller negativa, mer trovärdiga än andras. Skulle det 

däremot varit tvärtom, dvs. att mottagaren har mindre kunskaper och erfarenheter av ett 

varumärke, minskar förtroendet och därmed går informationssökningen vidare (Moran & 

Muzellec, 2017).  

 

Walther et al. (2009) menar att användare med ett ”attraktivt utseende” kan ses som mer trovärdiga 

när de delar och skriver inlägg på Facebook. Pornpitakpan (2006) går in på att ju ”vackrare” 

exempelvis en modell är, desto mindre professionellt kan själva reklamens innehåll vara och här 

faller det mer in mot det kvantitativa hållet. Eftersom varumärket kan ha en simplare 

reklamkampanj med en ”attraktivare” modell och få goda resultat likväl. Att en sådan ytlig faktor 

som attraktion kan påverka tilliten till produkten och varumärket positivt leder i sin tur till en 
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möjlighet till försummande av kvalitén och trovärdigheten av själva innehållet (Pornpitakpan, 

2006). Pornpitakpan (2006) nämner att informationsspridningen som sprids i och kring en 

marknadsföringskampanj måste vara både kvalitativ och trovärdig för att påverka kundernas tillit 

positivt (Walther et al. 2009; Pornpitakpan, 2006). Att en sådan simpel faktor som attraktion kan 

påverka tilliten och trovärdigheten på det sättet känns skrämmande då det kan försumma 

professionalitetens betydelse. Dock uppmärksammar vi också att bara för att ett budskap sprids 

via en attraktiv källa (Walther et al. 2009) betyder det inte att budskapet inte är professionellt och 

trovärdigt. 

 

5.2 Hypotes 3 (Anonymitet) 

H3: Anonymitet har ett starkt samband med låg tillit till eWOM då anonym eWOM upplevs som 

mindre trovärdig av konsumenten. 

 

Många företag erbjuder också kunder en belöning för att lämna en recension, vilket skulle kunna 

betyda att recensenten blir delvis partisk (Lee & Youn, 2009). På grund av detta kan det helt enkelt 

vara anonyma personer som får betalt för att sprida positiv och negativ eWOM. Trovärdigheten 

utvärderas alltmer av konsumenterna i eWOM-sammanhang (Cheung et al. 2009). Moran och 

Muzellec (2017) menar dessutom att saknaden av en social anknytning kommer leda till att 

trovärdigheten och tilliten brister och här ser vi paralleller med vårt resultat. Eftersom vår fråga 

angående anonymitet gav oss ett tillfredsställande svar kan vi nu säga att vår tredje hypotes väl 

överensstämmer med våra förväntningar. Utifrån den deskriptiva analysen som genomfördes i 

SPSS går det att utläsa att hypotesen kan bekräftas, där visade vårt resultat att anonymitet 

påverkade tilliten negativt då anonym eWOM ansågs vara mindre trovärdig. Detta kunde också 

utläsas ur vårt T-test då varumärkena Stenströms och Snoot erhöll ett Sig. (2-tailed) värde på 0,002 

och 0,000 vilket indikerar att det förekom en signifikant skillnad i medelvärden, som var 

tillräckligt bra för att anta att detta överlag var fallet. Hypotes 3 gällande anonymitet stämmer i vår 

studie främst till följd av den deskriptiva analysens resultat, men får också lite stöd från T-testets 

resultat. Det här instämmer dessutom med det Rain och Scott (2007) förklarar, dvs. att anonymitet 

påverkar eWOMs trovärdighet. Däremot fann vi inte några större korrelationer med andra faktorer 

som exempelvis brand awareness som hade varit intressanta att tillägga. 
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5.3 Hypotes 4 (Brand Awareness) 

H4: Hög brand awareness ett starkt samband med hög tillit till eWOM. 

 

Chansen för att ett utbyte eller en transaktion skall ske minskar om kunden inte har någon form av 

brand awareness (Rossiter & Percy, 1987). Enligt vår empiriska data har brand awareness en 

betydande roll när det kommer till kundernas tillit till eWOM-budskapet. I de fall som kunden har 

visat inneha en högre brand awareness visar de en högre tillit till de exempel vi visat upp i vår 

enkät. Det finns alltså ett samband mellan brand awareness och tillit, trots att sambandet visade 

sig vara relativt lågt tror vi att med en bättre utformning av enkäten och fler specialinriktade frågor 

som exempelvis ”om du inte kände till varumärket i fråga skulle du lita på denna eWOM?” hade 

kunnat hjälpa oss visa ett starkare samband. Brand awareness kan möjligen ta över i de situationer 

där kunden är osäker likt det Macdonald och Sharp (2000) skriver. Resultatet föreslår att det finns 

en positiv effekt på brand awareness men vi kunde inte bevisa att detta samband var så starkt som 

de påstod. 

 

Keller (2013) förklarar att brand awareness i vissa fall är en tillräckligt stark faktor för att ensam 

generera en positiv reaktion från konsumenterna. Tyvärr misstänker vi att brand awareness helt 

enkelt kanske inte är tillräckligt inflytelserik för att använda som en hög/låg faktor. Istället borde 

vi använt och komplimenterat vår studie med brand equity. Brand equity är själva värdet som 

varumärkets namn i sig tillför till en produkt, exempelvis, Pepsi, Coca-Cola, Nike, Microsoft etc. 

(Farquhar, Han, & Ijiri 1991; Kamakura & Russell 1993; Park & Srinivasan 1994; Rangaswamy, 

Burke, & Oliva 1993). Likt brand awareness förklarar Yoo, Donthu och Lee (2000) att en hög 

brand equity oftast leder till att kunder som måste välja mellan två funktionsmässigt lika produkter 

hellre väljer den produkt som associeras med ett varumärke med hög brand equity. För en kund 

kan relationen till varumärket ha ett emotionellt värde eller en väldigt stark association med 

varumärkets produkter. Detta användbara värde är brand equity och hade i vår studie varit ett bättre 

lämpat mått istället för hög brand awareness som blev svår att kvantifiera (Keller, 2013). Vi fick 

inte ett väldigt tillfredsställande resultat och kommer bidra med våra lärdomar i vår slutsats för 

vidare forskning. 
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5.4 Allmän diskussion 

Överlag känner vi oss nöjda med studien, som trots sitt bristande urval är vår första studie på 

kandidatuppsatsnivå. Vi fick en acceptabel svarsfrekvens, men också resultat som till stor del gick 

att analysera och diskutera. Om vi skulle göra detta arbete (eller liknande) igen hoppas vi att vi får 

mer tid att utforma och arbeta med vår enkät. Förmodligen hade vi kunnat göra ett bättre jobb om 

vi inte hade varit under samma tidspress. Vi skulle också i framtiden fokusera på att få ett större 

representativt urval för att öka studiens bidrag. Tre av fyra hypoteser kunde besvaras på ett sätt 

som vi anser är tillfredsställande för vårt syfte. Dock var det självklart tråkigt att vi inte kunde 

bevisa alla hypoteser och att självkritiken kommer ikapp oss nu i slutet. Det finns för många 

faktorer, vars inflytande på tillit och trovärdighet vi hade underskattat från arbetets början och det 

kommer vi rekommendera andra forskare att inte göra. Trots detta har vi besvarat syftet och vår 

studie visar att eWOM (som anses trovärdig) har en starkare korrelation och samband med tillit än 

vad brand awareness har med tillit. 
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6. Slutsats 

Arbetets sista kapitel avser att besvara studiens syfte samt de hypoteser som grundar sig i den 

kumulativa forskningen. Det teoretiska och praktiska bidraget tas upp i detta kapitel tillsammans 

med ett avsnitt som ger förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Återkoppling till studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan brand awareness och eWOM i förhållande 

till tillit. 

 

Till denna studie framställde vi fyra olika hypoteser, där vi nu i efterhand kan säga att samtliga 

hypoteser förutom hypotes 4 kunde bekräftas.  

 

H1: Hög trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med hög tillit till 

eWOM. 

 

Bekräftad 

H2: Låg trovärdighet av eWOM har ett starkt samband med låg tillit till 

eWOM. 

 

Bekräftad 

H3: Anonymitet har ett stark samband med låg tillit till eWOM då 

eWOM upplevs som mindre trovärdig av konsumenten. 

 

Bekräftad 

H4: Hög brand awareness har ett starkt samband med hög tillit till eWOM.  

Förkastad 

Tabell 9. Sammanställning av studiens hypoteser (Egen) 

 

Hypotes 1 och hypotes 2 kunde bekräftas genom korrelationsanalysen och den deskriptiva 

analysen som bevisade att trovärdigheten har en påverkan på konsumenternas syn på eWOM och 

tilliten som eWOM kan generera om den anses trovärdig. Hypotes 3 bekräftades också genom den 

deskriptiva statistiken som indikerade att anonymitet har sin påverkan på trovärdigheten vilket i 

sin tur påverkade tilliten. 
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6.2 Teoretiskt bidrag 

Vår studie har gjort ett bidrag som både påvisar att tidigare forskning har varit inne på rätt spår, 

men också till följd av att merparten av våra hypoteser har kunnat bekräftas. Vår första och andra 

hypotes kunde bevisas till följd av korrelationsanalysen och den deskriptiva analysen. Resultatet 

visade också att anonymitet (hypotes 3) påverkade trovärdigheten till eWOM på ett negativt sätt, 

vilket sedan ledde till en lägre tillit till budskapet likt det som Rain och Scott (2007) antydde. 

Dessutom visade resultatet att lägre trovärdighet resulterade i lägre nivåer av tillit samt att högre 

trovärdighet ledde till högre tillit som Cheung et al. (2009) och Park et al. (2011) skriver. Det här 

betyder att vi med hjälp av vår empiri bidragit till att ytterligare stärka dessa påståenden från 

tidigare forskning samt bekräftat våra hypoteser. 

 

Keller (2013) skriver att brand awareness som ensam variabel kan påverka tilliten. Vi förlitade oss 

på att brand awareness var en så pass stark faktor att den på egen hand skulle påverka tilliten till 

eWOM men resultatet blev inte som vi tänkt. Vår analys visade också att om en hög brand 

awareness fanns ledde detta inte som ensam variabel till hög tillit. Detta ledde i sin tur till att 

hypotes 4 inte kunde bevisas och förkastades istället. 

 

Jämförelsen mellan brand awareness och tillits korrelation gentemot eWOM och tillits korrelation 

visade att om eWOM ansågs som trovärdig var korrelationen och sambandet betydligt större än 

den mellan brand awareness och tillit. 

 

Vi bidrar också med att lägga fram ett underlag som påvisar att det finns många fler faktorer att 

beakta som exempelvis brand equity. Detta upptäcktes då vi fick ojämna svar i korrelations-

analysen när vi undersökte utifall högre brand awareness ledde till hög tillit. 

 

Allt som allt lyckades vi med hjälp av vår empiri fylla det teoretiska gap som vi identifierat. 
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6.3 Praktiskt bidrag 

Då vi inte kunde bevisa att brand awareness och tillit hade ett starkt samband, visade vår studie 

främst att eWOM (som anses trovärdig av konsument) bör beaktas som ett mer användbart verktyg. 

eWOMs har enligt vår studie en starkare korrelation med tillit än vad brand awareness har, men 

detta betyder inte att företag och organisationer kan ignorera brand awareness helt och hållet. 

Eftersom båda variablerna visade statistiska samband med tillit anser vi det rimligt att anta att båda 

kan användas i kombination, särskilt då eWOM är en form av kommunikationsmedel.  

 

Bevisligen så har trovärdigheten till eWOM som sprids via Facebook i sin tur en direkt påverkan 

på tilliten till samma eWOM-budskap. Till följd av resultatet av denna studie anser vi att företag 

är i behov av att tilldela ett större fokus på att rensa upp eWOM som sprids via deras 

Facebooksidor. Både för att gynna sig själva genom att ge mottagarna av eWOM en mer 

tillitsingivande plattform, men självklart också för att hjälpa kunder och diverse mottagare av detta 

eWOM-budskap. Att läsa recensioner och kommentarer som ser trovärdiga ut och som också 

vinner läsarens tillit är nu något vi uppmuntrar alla organisationer och företag att sträva mot. Detta 

kan göras genom att omfördela mer resurser till sin marknadsföringsansvariga som i sin tur får 

utföra en surveystudie likt vår. Det kan visa sig att olika branscher behöver ta till olika åtgärder, 

men grundprinciperna om att trovärdig eWOM skapar positiv tillit bör stämma. Överlag tror vi på 

att genom att samla in ytterligare data om hur deras kunder tar del av informationen som sprids 

via eWOM på Facebook kan företag förbättra sin kommunikation med kunderna och på så sätt öka 

tilliten mellan sig själva och kunderna.  Vi vill också inspirera andra förmedlare av eWOM att se 

över sina budskap och verkligen se till att andra kan lita på informationen som han eller hon nu 

förmedlar. 

 

När eWOM sprids på Facebook har också förmedlarens anonymitet ett stort inflytande på 

mottagarens uppfattning av eWOMs trovärdighet. I de flesta fall svarade våra respondenter att 

eWOM-budskapet de läste framstod som mindre trovärdigt på grund av förmedlarens anonymitet. 

De exempel som användes i enkätstudien bestod av recensioner som delats av personer som inte 

hade någon profilbild och falska namn. Företag bör ta till sig av denna information för att 

säkerställa att eWOM som sprids via deras organisationssidor bör vara så trovärdig som möjligt. 
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Detta kan göras genom att anställa moderatorer som metodiskt får gå igenom informationsflödet 

och ta bort information som kan beaktas som spam eller icke trovärdig. 

 
 

6.4 Begränsningar och vidare forskning 

På grund av att det kan vara anonyma personer som får betalt för att sprida positiv och negativ 

eWOM är det svårt att kunna lita på de diverse eWOM-budskapen som finns på Facebook idag. 

Vidare forskning kan undersöka hur pass ofta detta förekommer. Att skapa en uppfattning om hur 

många falska budskap det finns i cirkulation idag hade gett framtida forskning en bra 

utgångspunkt. Svårigheter uppkommer såklart då dessa personer förmodligen fått betalt för att inte 

tala om detta. Dock skulle framtida forskare exempelvis kunna djupdyka i olika profiler och 

manuellt leta efter indikationer som påvisar att denna förmedlare är trovärdig eller ej. Att försöka 

ta kontakt med dessa anonyma användare för att se om de faktiskt svarar och kan tänkas vara 

legitima skulle också kunna leda till att framtida forskare kan skapa sig en uppfattning om hur ofta 

denna typ av omoraliska spridning av eWOM sker. 

 

Vi kunde tyvärr inte med säkerhet bevisa det starka sambandet som Jalilvand och Samiei (2012) 

beskriver mellan tillit och brand awareness. Brand awareness har bevisats kunna vara en 

inflytelserik faktor som påverkar kundernas tillit (Keller, 2013). Dock tror vi att våra resultat 

antyder att det skulle kunnat ha varit ett starkare samband om studien undersökt en större mer 

representativ population. Vår studie borde också ha kompletterats av brand equity, som vi hade 

använt oss tidigare i detta arbete, men valde att inte fortsätta med. Vi hade initialt lagt upp frågorna 

på sådant sätt så att vi också skulle kunnat mäta nivåer av brand equity, men valde på grund av 

tidsbristen att välja en simplare variabel.  

 

Framtida studier inom samma forskningsområden kan dessutom undersöka samband mellan olika 

underkategorier av tillit och hitta mer specificerade variabler som att exempelvis para ihop brand 

awareness och brand equity. 

 

 

 

 



 

51 

 

7. Källförteckning 
 

7.1 Vetenskapliga artiklar 

Anderson, E. W. (1998). Customer Satisfaction and Word of Mouth. Journal of Service 

Research, 1(1), 5–17.  

DOI: https://doi.org/10.1177/109467059800100102 

 

Ba, S., & Pavlou, P. (2002). Evidence of the Effect of Trust Building Technology in Electronic 

Markets: Price Premiums and Buyer Behavior.MIS Quarterly,26(3), 243-268. 

DOI: 10.2307/4132332 

 

Balakrishnan, B., Dahnil, M.I. & Yi, W.J. (2014). The Impact of Social Media Marketing 

Medium toward Purchase Intention and Brand Loyalty among Generation Y. Social and 

Behavioral Sciences, 148, 177 – 185. 

DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.07.032 

 

Berry, L.L. (1996). Retailers with a Future. Marketing Management, 5 (Spring), 39–46. 

 

Bilgin, Y. (2018). The effect of social media marketing activities on brand awareness, brand 

image and brand loyalty. Business & management studies: an international journal, 6(1), 128-

148. 

DOI: 10.15295/v6i1.229 

 

Boo, B., & Kim, J. (2013). Comparison of Negative eWOM Intention: An Exploratory Study. 

Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism,14(1), 24-48. 

DOI: 10.1080/1528008X.2013.749381 

 

Cantallops, A.S., & Salvi, F. (2014). New consumer behavior: A review of research on eWOM 

and hotels. International Journal of Hospitality Management, 36, 41-51. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2013.08.007 

 

https://doi.org/10.1177/109467059800100102


 

52 

 

Castillo, C., Mendoza, M., & Poblete, B. (2011). Information credibility on Twitter. Proceedings 

of the 20th International Conference on World Wide Web. 675-684.  

DOI: 10.1145/1963405.1963500. 

 

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  

 

Cheung, C., & Thadani, D. (2012). The impact of electronic word-of-mouth communication: A 

literature analysis and integrative model. Decision Support Systems, 54(1), 461–470. 

DOI: 10.1016/j.dss.2012.06.008.  

 

Cheung, M., Luo, C., Sia,C., & 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:10.2753/JEC1086-4415130402  

 

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  

 

Çimçek, S. Ü. (2018). Evaluation of Use of Social Media in Marketing Communication 

Activities of Institutions. European Scientific Journal.  

DOI: 10.19044/esj.2018.c4p4. 

 

Coelho, P., Correia, P. P., & Medina, I. G. (2017). Social Media: A New Way of Public and 

Political Communication in Digital Media. International Journal of Interactive Mobile 

Technologies, 11(6), 150-157. 

DOI: https://doi.org/10.3991/ijim.v11i6.6876 

 



 

53 

 

Doh, S-J., & Hwang, J-S. (2009). How Consumers Evaluate eWOM (Electronic Word of Mouth) 

Messages. Cyberpsychology & behavior: the impact of the Internet, multimedia and virtual 

reality on behavior and society, 12(2), 193-7.  

DOI: 10.1089/cpb.2008.0109.  

 

Erkan, I., & Evans, C. (2016). The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase 

intentions: An extended approach to information adoption. Computers in Human Behavior, 61, 

47–55.  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.003 

 

Farquhar, H, P., Han, Y., & Ijiri, Y. (1991). Recognizing and Measuring Brand Assets. 

Marketing Science Institute Working Paper Series. Report No. 91-119.  

 

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  

 

Harrison-Walker, L. J. (2001). The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an 

Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents. Journal of 

Service Research, 4(1), 60-75. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1177/109467050141006 

 

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   

 

Hofacker, C.F., & Belanche, D. (2016). Eight social media challenges for marketing managers. 

Spanish Journal of Marketing, 20(2), 73-80. 

DOI: 10.1016/j.sjme.2016.07.003 

 



 

54 

 

Johnson, D., & Grayson, K. (2005). Cognitive and Affective Trust in service relationships. 

Journal of Business Research, 58(4), 500 – 507. 

DOI: 10.1016/S0148-2963(03)00140-1     

 

Kamakura, A.W., & Russel, G.J. (1993). Measuing Brand value with Scanner Data. 

International Journal of Research in Marketing,10(1), 9-21. 

DOI: https://doi.org/10.1016/0167-8116(93)90030-3 

 

Kim, J.D., Yim, M-S., Sugumaran, V., & Rao, H.R. (2016). Web assurance seal services, trust 

and consumers’ concerns: an investigation of e-commerce transaction intentions across two 

nations, European Journal of Information Systems, 25(3), 252-273. 

DOI: 10.1057/ejis.2015.16 

 

Kim, S., Kandampully, J., & Bilgihan, A. (2017). The influence of eWOM communications: An 

application of online social network framework. Computers in Human Behavior, 80, 243-254. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.015 

 

King, R.A., Racherla, P., & Bush, V.D. (2014). What We Know and Don't Know About Online 

Word-of-Mouth: A Review and Synthesis of the Literature. Journal of Interactive 

Marketing,28(3), 167-183. 

DOI: 10.1016/j.intmar.2014.02.001.  

 

Komiak, S.X., & Benbasat, I. (2004). Understanding Customer Trust in Agent-Mediated 

Electronic Commerce, Web-Mediated Electronic Commerce, and Traditional Commerce. 

Information Technology and Management,5(1-2), 181–207. 

DOI: https://doi.org/10.1023/B:ITEM.0000008081.55563.d4 

 

Ku, Y-C., Wei, C-P., & Hsiao, H-W. (2012). To whom should I listen? Finding reputable 

reviewers in opinion-sharing communities. Decision Support Systems, 53(3), 534-542.  

DOI: 10.1016/j.dss.2012.03.003 

 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.015


 

55 

 

Kumar, V., Choi, J. B., & Greene, M. (2017). Synergistic effects of social media and traditional 

marketing on brand sales: capturing the time-varying effects. Journal of the Academy of 

Marketing Science, 45(2), 268-288. 

 

Lee, M., & Youn, S. (2009). Electronic word of mouth (eWOM). International Journal of 

Advertising, 28(3), 473-499. 

DOI: 10.2501/S0265048709200709  

 

Lewis, J. D, & Weigert, A. (1985). Trust as a Social Reality. Social Forces, 63(4), 967–985. 

DOI: https://doi.org/10.1093/sf/63.4.967 

 

López, M., & Sicilia, M. (2014). eWOM as Source of Influence: The Impact of Participation in 

eWOM and Perceived Source Trustworthiness on Decision Making. Journal of Interactive 

Advertising, 14(2), 86-97. 

DOI: 10.1080/15252019.2014.944288  

 

Macdonald K. E., & Sharp, M, B. (2000). Brand awareness effect on customer decision making 

for a common, repeat purchase product: A replication. Journal of Business Research,48(1), 5–15 

DOI: 10.1016/S0148-2963(98)00070-8 

 

Mangold, W.G, & Faulds, D. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion 

mix. Business Horizons, 52(4), 357-365.  

DOI: 10.1016/j.bushor.2009.03.002.  

 

Matell, M. S., & Jacoby, J. (1971). Is There an Optimal Number of Alternatives for Likert Scale 

Items? Study I: Reliability and Validity. Educational and Psychological Measurement, 31(3), 

657–674.  

DOI: https://doi.org/10.1177/001316447103100307 

 



 

56 

 

Meuter, M.L., McCabe, D.B., & Curran, J.M. (2013). Electronic Word-of-Mouth Versus 

Interpersonal Word-of-Mouth: Are All Forms of Word-of-Mouth Equally Influential? Services 

Marketing Quarterly, 34(3), 240-256. 

DOI: 10.1080/15332969.2013.798201  

 

Mizerski, R. W. (1982). An attributional explanation of the disproportionate influence of 

unfavorable information. Journal of Consumer Research, 9(3), 301–310. 

DOI: https://doi.org/10.1086/208925 

 

Moran, G., & Muzellec, L. (2017). eWOM credibility on social networking sites: A framework. 

Journal of Marketing Communications, 23(2), 149-161. 

DOI: 10.1080/13527266.2014.969756  

 

Mudambi, S.M., & Schuff, D. (2010). What Makes a Helpful Review? A Study of Customer 

Reviews on Amazon. com. MIS Quarterly, 34, 185-200. 

DOI: 10.2307/20721420 

 

Oliveira, T., Alhinho, M., Rita, P., & Dhillon, G. (2017). Modelling and testing consumer trust 

dimensions in e-commerce. Computers in Human Behavior, 71, 153-164.  

DOI: 10.1016/j.chb.2017.01.050 

 

Pandey, A., Sahu, R., & Dash, M. K. (2018). Social media marketing impact on the purchase 

intention of millennials. Business Information Systems, 28(2). 

DOI: https://doi.org/10.1504/IJBIS.2018.091861 

 

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  

 

 

https://doi.org/10.1504/IJBIS.2018.091861


 

57 

 

Park, C, S., & Srinivasan, V. (1994). A survey based method for measuring and understanding 

brand equity and its extendibility. Journal of Marketing Research,31(2), 271.  

DOI: 10.2307/3152199. 

 

Park, C., Wang, Y., Yao, Y., & Kang, Y.R. (2011). Factors Influencing eWOM Effects: Using 

Experience, Credibility, and Susceptibility. International Journal of Social Science and 

Humanity,1(1), 74-79.  

DOI:10.7763/IJSSH.2011.V1.13. 

 

Park, S., & Nicolau, J.L. (2015). Asymmetric effects of online consumer reviews. Annals of 

Tourism Research, 50, 67-83. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.annals.2014.10.007 

 

Parsons, A. L., & Lepkowska-White, E. (2018). Social Media Marketing Management: A 

Conceptual Framework. Journal of Internet Commerce, 17(2), 81-95. 

DOI: 10.1080/15332861.2018.1433910 

 

Pavlou, P.A., & Gefen, D. (2004). Building Effective Online Marketplaces with Institution-

Based Trust. Information Systems Research, 15 (1), 37-59. 

DOI: https://doi.org/10.1287/isre.1040.0015 

 

Pornpitakpan, C. (2006). The persuasiveness of source credibility: A critical review 

of five decades’ evidence. Journal of Applied Social Psychology, 34(2), 243–281. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2004.tb02547.x. 

 

Racherla, P., Mandiviwalla, M., & Connolly, J, D. (2012). Factors affecting customers’ trust in 

online product reviews. Journal of Consumer Behaviour, 11, 94-104. 

DOI: 10.1002/cb.385 

 

 

 

https://doi.org/10.1080/15332861.2018.1433910
https://doi.org/10.1287/isre.1040.0015


 

58 

 

Rains, S.A., & Scott, C.R. (2007). To identify or not to identify: a theoretical model of receiver 

responses to anonymous communication. Communication Theory,17, 61–91.  

DOI: 10.1111/j.1468-2885.2007.00288.x 

 

Ramsaran-Fowdar, R.R., & Fowdar, S. (2013). The Implication of Facebook Marketing for 

Organizations. Contemporary Management Research, 9(1), 73-84. 

DOI:10.7903/cmr.9710  

 

Rangaswamy, A., Burke, R. R., & Oliva, T. A. (1993). Brand equity and the extendibility of 

brand names. International Journal of Research in Marketing, 10(1), 61-75. 

DOI: https://doi.org/10.1016/0167-8116(93)90034-V 

 

Reichelt, J., Sievert, J., & Jacob, F. (2014). How credibility affects eWOM reading: The 

influences of expertise, trustworthiness, and similarity on utilitarian and social functions. Journal 

Of Marketing Communications, 20(1-2), 65-81.  

DOI:10.1080/13527266.2013.797758  

 

Sirdeshmukh, D., Singh, J., & Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in 

Relational Exchanges. The Journal of Marketing, 66, 15–37. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1509/jmkg.66.1.15.18449 

 

Spackman, J.S., & Larsen, R. (2017). Evaluating the Impact of Social Media Marketing on 

Online Course Registration. The Journal of Continuing Higher Education, 65(3), 151–165. 

DOI: 10.1080/07377363.2017.1368774 

 

Tate, C.C., Ledbetter, J.N., & Youssef, C.P. (2013). A Two-Question Method for Assessing 

Gender Categories in the Social and Medical Sciences. Journal of Sex Research, 50(8), 767-

776.DOI: 10.1080/00224499.2012.690110  

 

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International journal of 

medical education, 2, 53-55. 

DOI:10.5116/ijme.4dfb.8dfd  

https://doi.org/10.1080/07377363.2017.1368774


 

59 

 

Turner, D. P., & Houle, T. T. (2019). Conducting and Reporting Descriptive Statistics. 

Headache. The Journal of Head & Face Pain, 59(3), 300–305.  

DOI: https://doi.org/10.1111/head.13489 

Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International journal of 

medical education, 2, 53-55. 

DOI:10.5116/ijme.4dfb.8dfd  

 

Uslaner, E. (2003). Trust and civic engagement in east and west. Social Capital and the 

Transition to Democracy. 81-94.  

DOI: 10.4324/9780203428092. 

 

Venciūtė, D. (2018). Social Media Marketing – from Tool to Capability. Management of 

Organizations: Systematic Research, 79(1), 131-145. 

DOI: https://doi.org/10.1515/mosr-2018-0009 

 

Vinerean, S., 2017. Importance of Strategic Social Media Marketing. Expert Journal of 

Marketing, 5(1), 28-35.  

 

Walther, J. B., Van Der Heide, B., Hamel, L. M., & Shulman, H. C. (2009). Self-Generated 

Versus Other-Generated Statements and Impressions in Computer-Mediated Communication: A 

Test of Warranting Theory Using Facebook. Communication Research, 36(2), 229–253.  

DOI: https://doi.org/10.1177/0093650208330251 

 

Wang, S., Cunningham, N.R., & Eastin, M.S. (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  

 

Xu, Q. (2014). Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM 

Credibility. Computers in Human Behavior,33, 136–144. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2014.01.027 

https://doi.org/10.1177/0093650208330251


 

60 

 

 

Yoo, B., Donthu, N., & Lee, Sungho. (2000). An Examination of Selected Marketing Mix 

Elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science,28 (2), 195-211. 

DOI: 10.1177/0092070300282002 

 

 

7.2 Elektroniska källor 

AC Nielsen. (2012). Nielsen: global consumers’s trust in “earned” advertising grows in 

importance.Hämtad 2019-03-20, från https://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-

global-consumers-trust-in-earned-advertising-grows.html 

 

Alexa (2018), Alexa Site Info: Facebook.  

Hämtad 2019-03-10, från http://www.alexa.com/siteinfo/facebook.com. 2019-03-11, 18:02. 

 

Businessdictionary. (2018). Control Variable. 

Hämtad 2019-04-02, från http://www.businessdictionary.com/definition/control-variable.html 

 

Facebook (2018a), Company Info.  

Hämtad 2019-03-11, från http://newsroom.fb.com/company-info/. 

 

Facebook (2018b), Facebook Pages.  

Hämtad 2019-03-11, från https://en-gb.facebook.com/business/products/pages/.  

 

Globalwebindex (2018), The digital trends to watch in 2018.  

Hämtad 2019-03-14, från https://www.globalwebindex.com/reports/trends-18 

 

H&M (u.å.), HM-gruppen i korthet. 

Hämtad 2019-04-12, från https://about.hm.com/sv/about-us/h-m-group-at-a-glance.html 

 

Nike (u.å.), About us.  

Hämtad 2019-04-12, från https://about.nike.com/ 

Smith, K. (2016), Marketing: 47 Facebook Statistics for 2016, BrandWatch.  



 

61 

 

Hämtad 2019-03-11, från https://www.brandwatch.com/2016/05/47-facebook-statistics-2016/ 

 

Snoot (u.å.), Om oss. 

Hämtad 2019-04-12, från https://www.snoot.se/om-oss.html 

 

Statista (2019), Most popular social networks wordwilde as of April 2019, ranked by number of 

active users (in millions).  

Hämtad 2019-04-04, från https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-

ranked-by-number-of-users/ 

 

Stenströms (u.å.), Om oss.  

Hämtad 2019-04-12, från https://stenstroms.com/sv/om-oss 

 

7.3 Tryckta källor 

Bryman, A., Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber ekonomi.  

 

Djurfeldt, G., Larsson, R., & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB. (3:2 uppl.)  

 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Keller, K.L. (2013) Strategic Brand Management. Building, Measuring, and Managing brand 

equity: Fourth Edition. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Lind, D. A., Marchal, W. G., ochWathen, S. A. (2006). Basic Statistics for Business & 

Economics. New York: McGraw-Hill  

 

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual: A Step By Step Guide to Data Analysis Using SPSS 

Program (6th ed.). London, UK: McGraw-Hill Education. 

 



 

62 

 

Rossiter, J.R., Percy, L. (1987). Advertising and Promotion Management. Singapore: McGraw-

Hill. 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, J., Hultåker, O. (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

8. Bilagor 
 

Bilaga 1. Korrelationsanalys: 
 

 

 



 

64 

 

 

 



 

65 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Bilaga 2. Enkätstudien: 
 

 

 

 



 

67 

 



 

68 

 



 

69 

 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Bilaga 3. Cronbach’s Alpha: 
 

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Känner du igen varumärket 
på bilden (NIKE)? 

80,77 205,707 ,404 ,950 ,752 

Har du en god uppfattning 
om detta varumärke och 
anser att det kan 
associeras med goda 
produkter? 

81,38 202,715 ,335 ,568 ,751 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

83,98 201,678 ,175 ,792 ,760 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

82,52 191,305 ,520 ,677 ,738 

Alternativ B ser bättre ut än 
alternativ A på grund av att 
användare A är anonym. 

82,47 193,067 ,334 ,680 ,748 

Känner du igen varumärket 
på bilden (Stenströms)? 

85,18 192,051 ,279 ,792 ,754 
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Har du en god uppfattning 
om detta varumärke och 
anser att det kan 
associeras med goda 
produkter? 

85,05 189,709 ,353 ,805 ,747 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

84,57 193,673 ,351 ,794 ,747 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

83,22 180,308 ,590 ,858 ,727 

Alternativ B ser bättre ut än 
alternativ A på grund av att 
användare A är anonym. 

83,12 189,190 ,328 ,786 ,750 

Känner du igen varumärket 
på bilden (Snoot)? 

85,45 194,862 ,286 ,827 ,752 

Har du en god uppfattning 
om detta varumärke och 
anser att det kan 
associeras med goda 
produkter? 

85,42 195,773 ,329 ,814 ,749 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

84,50 196,322 ,348 ,624 ,748 
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Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

83,10 182,227 ,588 ,756 ,729 

Alternativ B ser bättre ut än 
alternativ A på grund av att 
användare A är anonym. 

83,15 188,909 ,342 ,787 ,748 

Känner du igen varumärket 
på bilden (HM)? 

80,68 209,881 ,445 ,945 ,756 

Har du en god uppfattning 
om detta varumärke och 
anser att det kan 
associeras med goda 
produkter? 

81,88 207,868 ,086 ,397 ,764 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

83,50 205,203 ,094 ,781 ,767 

Denna eWOM ser trovärdig 
ut och jag känner hög tillit 
till budskapet. 

82,22 190,884 ,447 ,726 ,741 

Alternativ B ser bättre ut än 
alternativ A på grund av att 
användare A är anonym. 

82,88 194,139 ,253 ,687 ,756 
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Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

87,63 213,660 14,617 20 

 

 

 

 

 

 


