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Sammanfattning 

 

Titel: Påverkar generationstillhörigheten konsumentbeteendet online? - En studie om tre 

generationers agerande på eWOM. 

  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Frans Norring och Hampus Schöllin 

  

Handledare: Akmal Hyder och Michelle Rydback 

  

Datum: 2019 - juni 

 

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikation 

via online recensioner. 

  

Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod med en enkätundersökning som underlag 

för framarbetat resultat. Enkätundersökningen baserades på 8 frågor och 148 svar samlades in från 

respondenter från tre olika generationer. Svaren analyserades med deskriptiv statistik och univariat 

analys. 

  

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar hur generationstillhörigheterna Baby Boomers, 

Generation X och Generation Y agerar när de läser online recensioner. De tre generationernas 

köpintentioner baseras på centrala faktorer som riskbenägenhet, förtroende och internetkompetens. 

Alla tre generationerna hävdar att eWOM och i synnerhet online recensioner påverkar dem.  

   

Förslag till vidare forskning: Ytterligare forskning kan undersöka varför konsumenter av en 

produkt inte är benägna att själva skriva recension men vill ta del av recensioner av produkter som 

andra konsumenter skrivit. Trots att det tydligt framgår att recensioner är en viktig del av 

köpbeslutsprocessen. Denna ovilja finns representerade hos samtliga undersökta generationer vilket 

framtida forskning bör undersöka.    

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med ett antal förtydliganden för konsumentbeteenden i eWOM-

kommunikationen. Studien kommer fram till flertalet slutsatser om hur generationerna påverkas och 

agerar för online recensioner.  

  

Nyckelord: Generationstillhörighet, eWOM, Online recensioner, Baby Boomers, Generation X, 

Generation Y. 

 



 

 

Abstract 
  

Title: Does generation belonging affect consumer behavior online? - A study on three generations 

actions on eWOM. 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Frans Norring and Hampus Schöllin 

  

Supervisor: Akmal Hyder and Michelle Rydback 

  

Date: 2019 - June   

 

Aim: The purpose of the study is to explain how different generational affiliation react on eWOM-

communication via online reviews.  

  

Method: The study uses a quantitative research method to conduct survey. The survey was based 

on 8 questions and 148 responses were collected from respondents from three different generations. 

The responses were analyzed by descriptive statistics and univariate analysis. 

  

Result and conclusion: The study shows how generational affiliations of Baby Boomers, 

Generation X and Generation Y act on the online reviews. The three generations` buying intentions 

are based on key factors such as risk aversion, trust and internet knowledge. All three generations 

claims that eWOM and, in particular, online reviews affect them. 

     

Further research: A future study can deal with why consumers of a product are not inclined to 

write online reviews of the product but want to read online reviews on products from other 

consumers. Although it is obvious that reviews are an important part of the purchasing decision. All 

three generations investigated tend to not willing to write online reviews  

  

Contribution of the thesis: The contribution of the study is several clarifications for consumer 

behavior in general especially generation marketing. The study concludes how the generations are 

affected and act for online reviews.  

 

Key word: Generational affiliation, eWOM, Online reviews, Baby Boomers, Generation X, 

Generation Y. 
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1. Inledning 
I det här kapitlet ges en kort introduktion till ämnet samt problematiseringen som ligger till grund 

för vad studien fyller för funktion utöver tidigare forskning. Avslutningsvis redovisas syftet med 

studien, dess avgränsningar och bidrag samt disposition. 

1.1 Introduktion 

Vi tillhör olika generationskohorter, där alla individer har växt upp under samma tidsperiod och 

därmed upplevt samma världshändelser under sin uppväxtfas. Enligt Schewe och Meredith (2006) 

påverkas värderingar, preferenser, attityder och köpbeteende av världshändelser. På grund av 

världshändelser skapas gemensamma erfarenheter och egenskaper som påverkar personers 

agerande, därmed beskriver Lissitsa och Kol (2016) att generationer agerar olika. Samma författare 

diskuterar att generationsskillnaderna har varit viktiga ämnen för forskning i konsumentbeteende 

under flera år, men i mindre omfattning för onlinehandel. Karimi, Papamichail och Holland (2015) 

menar att eftersom allt fler konsumenter, oavsett generation, engagerar sig i onlinehandel är företag 

intresserade att få en bättre förståelse för e-konsumentbeteende.  

 

En person hör hemma i en generationstillhörighet och de tre generationer som idag är aktiva i 

samhället är Baby Boomers, Generation X och Generation Y. Baby Boomers är definierade som 

födda mellan åren 1946 och 1965 och är den generationskohort som är född efter två världskrig och 

växte därmed upp under återuppbyggnaden av andra världskriget (Markert, 2014; Kumar & Lim, 

2008; Yu & Miller, 2005). Generation X (födda mellan åren 1966 till 1985) växte upp precis som 

deras föregångare i en tid med viktiga kulturella och ekonomiska förändringar (Markert, 2004). 

Generation Y (födda mellan 1986 och 2005) är den generationskohort som är tidiga användare av 

ny teknik och lägger störst del av sin disponibla inkomst på näthandel. Dessa tre generationer kan 

alla reflektera över att den snabba tillgängligheten till internet och den digitala utvecklingen har 

expanderats (Twenge, Campbell, Hoffman & Lance, 2010).  

1.2 Problematisering 

Krishen, Berezan, Agarwal och Kachroo (2016) menar att Baby Boomers växte upp i tider med 

betydande och dramatisk förändring men att denna grupp framgångsrikt har anammat ny digital 

teknik. Egenskaper som påverkar Baby Boomers agerande i onlinehandel beror på uppväxten som 

har påverkat dem att fokusera på den ekonomiska säkerheten, vilket innebär exempelvis att hushålla 

med pengar (Krishen et al. 2016). På liknande sätt som Baby Boomers gick Generation X igenom 

utmanande ekonomiska och sociala tider under uppväxten. Där Generation X fokuserat på stabilitet 

i livet, vissa som skapat sig en högskoleutbildning som gett dem förståelse för ny teknik och en 
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medieacceptans (Eastman & Liu, 2012). Författarna hävdar att Generation X använder internet till 

att undersöka produkter för att säkerställa att de gör ett säkert köp och är sofistikerad i 

onlinehandeln. Den historiskt bekymmerslösa Generation Y ser mer ett behov av att interagera med 

andra på sociala medier där interaktioner med familj, vänner och bekanta är primärt, framför 

informationssökning av produkter. Däremot är onlinehandelns tillgänglighet en självklarhet när 

Generation Y handlar (Lissitsa & Kol, 2016). 

  

Wang, Wang och Wang (2006) menar att det fanns demografiska egenskaper som passade in i 

profilen för nätshoppare, men med den digitala utvecklingen har egenskaperna i allmänhet blivit allt 

mer generaliserade för befolkningen, där de psykologiska egenskaperna som förtroende och 

risktagande avgör fler konsumenters onlineköp. Det avgör även hur de ser på nätshopping som 

riskabelt och osäkert (Wang et. al, 2006). Munthiu (2009) menar att de grundläggande psykologiska 

egenskaperna som motivation, uppfattning, utbildning, minne, personlighet och attityd spelar en 

viktig roll i hur individer agerar i köpbeslutsprocessen generellt. Författarna menar att ett antal 

studier har forskat på beteenden med hänsyn till individuella egenskaper. Med det menat att 

demografiska och psykologiska egenskaper finns med som faktorer som avgör agerandet av 

konsumenter inom onlinehandeln (Karimi et al.  2015). Centrala faktorer som nämns är uppfattad 

risk kopplad till köpet, förtroende för produkten och kompetens kring internet. De är alla enligt 

teorin kopplad till egenskaper för onlineköp. Dessa faktorer är enligt vår mening de mest centrala 

faktorerna för generationernas egenskaper. 

Karimi et. al (2015) diskuterar att den digitala köpbeslutsprocessen på internet är dynamisk och mer 

flexibel än i traditionell butikshandel. Författarna menar att konsumenternas intresse i kunskap om 

varor och tjänster är individuella egenskaper som har visat sig påverka köpbeslutsprocessen och 

informationssökandet, således hur konsumenten agerar. Huete-Alcocer (2017) menar att i och med 

den accelererande digitala utvecklingen med internet har Word of Mouth (WOM) utvecklas till ett 

nytt begrepp, electronic Word of Mouth (eWOM). eWOM definieras som “alla positiva eller 

negativa påståenden - gjorda av potentiella, faktiska, eller tidigare kunder - om produkter eller 

företag, som är tillgänglig för en mängd personer eller institutioner via internet” (Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh och Gremler, 2004, s.39). eWOM är således ett begrepp som generationerna möter 

på internet och att den elektroniska informationen som generationerna möter kan påverka de 

centrala faktorerna som uppfattas som risk kopplad till köpet och förtroende för produkten.  

Vårt antagande är att beroende på konsumentens generationstillhörighet agerar konsumenten olika 

när den handlar eller letar efter produkter online, som görs via online recensioner. Vi vill utifrån ett 
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marknadsföringsperspektiv undersöka för hur olika konsumenter agerar inom onlinehandeln. Huete-

Alcocer (2017) menar att inom aspekten agerande på eWOM generaliseras konsumenternas 

generationstillhörighet. Denna problematik ser vi som intressant att undersöka. Vi vill därmed 

splittra konsumenterna och dela in de i respektive generationstillhörighet och analysera om 

generationerna agerar olika på information från eWOM utifrån online recensioner. Sedan kommer 

vi diskutera om eventuella olikheter grundar sig i centrala faktorer som uppfattad risk kopplad till 

köpet, förtroende för produkten och internetkompetens.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikation via 

online recensioner.   

Forskningsfrågorna är formulerade för att kunna besvaras utifrån tidigare teori samt studiens egna 

undersökningsresultat.   

1 - Hur påverkas köpintentionen och uppfattad risk kopplad till köp om en produkt saknar 

recension?  

2 - Hur påverkar negativa och positiva online recensioner de tre generationers förtroende för 

produkten?  

3 - Är internetkunskapen avgörande för den äldre generationen Baby Boomers för att kunna ta del 

av eWOM?  

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studien till att undersöka generationstillhörigheten enligt västerländsk lands- 

och kulturpraxis. Med det menar vi att vi definierar och diskuterar normala beteenden med 

utgångspunkt Sverige. Det grundar sig i Bolton et al. (2013) diskussion om att geografisk plats och 

kulturell tillhörighet påverkar personer, att väsentliga världshändelser skapar gemensamma 

erfarenheter och egenskaper som påverkar personers agerande. Exempelvis om länder drabbas av 

finansiella kriser påverkas personers riskbenägenhet.  

 

Ytterligare avgränsning görs med bakgrund i samma diskussion från Bolton et. al (2013) som 

hänvisar att enligt ett geografiskt perspektiv har inte hela befolkningen tillgång till internet, vilket 

påverkar deras uppfattning av världshändelser genom media. Därmed gör vi en avgränsning för 

studien att inte ta hänsyn till detta perspektiv utan förutsätter full tillgång till internet och 

mediabevakning. 
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1.5 Disposition 

I det första kapitlet presenteras problematiseringen av ämnet vilket mynnar ut i ett 

forskningsområde där studien fyller sitt syfte. I den teoretiska referensramen presenteras den 

befintliga forskningen inom eWOM, online recensioner, köpintentioner och även generationsteori. 

Där definieras de tre generationerna som studien omfattar; Baby Boomers Generation X och 

Generation Y. Teoretiska referensramen följs av ett metodkapitel med studiens forskningsansats och 

forskningsdesign. Inom metodkapitlet redovisas även tillvägagångssättet för enkätundersökningen 

som gjorts samt de kvalitetskriterier som studien omfattar. I resultatkapitlet presenteras 

undersökningens svar visuellt med hjälp av diagram och tabeller. Diskussionskapitlet innehåller 

diskuterande resonemang utifrån svaren från respondenterna kopplat till den befintliga teorin. 

Därefter presenteras slutsatser där syftet besvaras samt studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Detta avslutande kapitel redogör även för studiens förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenteras den tidigare forskning som konstaterats om de begrepp som studien 

handlar om. Den teoretiska referensramen handlar om att omfamna studiens teoretiska delar och 

förklara begreppen för studiens syfte. 

2.1 Generationsteori 

Generationsteorin baseras på att gruppera in individer som är födda under samma tidsperiod och 

därmed upplever liknande världshändelser under uppväxtfasen. Teorin med 

generationstillhörigheten baseras på statistiska kohorter och används vid mätning av målgrupper 

inom marknadsföringssyften, men även vid demografiska mätningar och uppskattningar (Parment, 

2013). Lancaster (2004) menar att personer som föds in i en generationskohort upplever samma 

utveckling av exempelvis teknologi och samhällsförändringar. Schewe och Meredith (2006) menar 

ytterligare att förändringarna påverkar värderingar, preferenser, attityder och köpbeteende som 

kvarstår under hela livstiden. Generationskohorternas längd i datum kan sträcka sig från sju till tio 

år, även upp till tjugo år enligt Markert (2004) som menar att tjugo år är vad en världshändelse 

påverkar personerna som upplever den. 

2.1.1 Baby Boomers 

Baby Boomers är enligt definition födda mellan åren 1946 och 1965 och är den generationskohort 

som varit med om många viktiga kulturella och ekonomiska förändringar. Kumar och Lim (2008) 

menar att Baby Boomers har den högsta disponibla inkomsten i genomsnitt och därmed även har de 

största möjligheterna till  utgifter för konsumtion och således är generationen en viktig målgrupp för 

företag att sälja produkter eller tjänster till. De menar att mobila marknadsförare ska 

uppmärksamma denna konsumentgrupp och förstå köpbeteendet utifrån deras värderingar och 

attityd. Kincade, Kim och Gibson (2010) poängterar att Baby Boomers livserfarenhet gjort dem 

varumärkeslojala och lägger stor värdighet i att köpa ett varumärkes produkter. Exempelvis är 

varumärkens politik, hållbarhet, praxis och andra sociala frågor viktiga. För Baby Boomers startar 

inköpsprocessen med att undersöka trovärdigheten och tillförlitligheten för varan, till skillnad mot 

Generation Y som väljer varan för att sedan reflekterar på dessa bakgrundsfrågor (Parment, 2013).  

 

Krishen et al. (2016) anser att Baby Boomers är digitala invandrare där anpassningen och 

acceptansen för teknik och internet är avgörande för att vara aktiv på exempelvis sociala medier. 

Författarna menar att Baby Boomers är fullt medvetna om att den moderna tekniken är nödvändig 

om de ska klara av vardagen och yrkeslivet. Vedertagen visdom antyder att när personer blir äldre, 

blir de mer modiga till ny teknik. Venter (2017) menar dock att Baby Boomers är erfarna användare 
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av modern teknik eftersom de har bevittnat avgörande tekniska förändringar under sin hela sin 

livstid.  

2.1.2 Generation X 

Generation X är personer födda mellan åren 1966 till 1985 och växte upp med föräldrar som levde 

för att klara den hårda vardagen och därmed ökade sannolikheten för barn i denna generation att 

bevittna föräldrarnas skilsmässa eller uppsägning från jobbet på grund av nedskärningar (Twenge 

et. al, 2010). Generation X växte upp till att bli självständiga skilsmässobarn utan någon annans 

insyn i deras livsbeslut, ett resultat av att föräldrarna arbetade mycket och inte kunde hjälpa i den 

omfattning som de ville. Individer inom Generation X har därmed fokuserat på trygghet och väljer 

därmed i viss utsträckning bort arbetskarriären och dess prestige och status för att ha ett bra 

familjeliv, något som de inte hade (Hoole & Bonnema, 2015). 

 

Det som utmärker Generation X mest är försiktighet och riskmedvetenhet gällande investeringar 

och sparande. Enligt Schooley och Drecnik Worden (2003) har vuxna personer idag olika attityd till 

investeringar på exempelvis börsen. Generation X är försiktiga investerare och de menar att detta 

grundar sig i uppväxten. Den senare delen av Generation X hade inte utbildat sig eller skaffat en 

säker anställning när marknaderna rasade på Black Monday i oktober 1987. 

 

I en studie visar Dhanapal, Vashu och Subramaniam (2015) att de senare generationerna, 

Generation X och Y gör mer frekvent köp på internet än Baby Boomers. Den slutsats de kom fram 

till är att de dryga 10 procentenheter som skiljde generationerna är kopplad till det faktum att senare 

generationer föddes under en tid då teknik var etablerat i hemmet. Reisenwitz och Iyer (2009) 

karakteriserar Generation X som generationen med lägst riskbenägenhet. 

2.1.3 Generation Y 

Generation Y är personer födda mellan 1986 och 2005 och är den generation som vuxit upp med ny 

teknik. Deras köpbeteende tenderar i att de spenderar större summor pengar på näthandel än i 

fysiska butiker (Markert, 2012). Generation Y tillbringar också längre tid på informationssökning 

av produkter än andra generationer, informationssökningen innehåller jämförelser, inspiration från 

influencers och granskade av recensioner (Parment, 2013). 

 

Lindgren, Lüthi och Fürth (2005) menar att Generation Y har stark koppling till individualismen 

och att begreppet syftar till att individerna lägger stort fokus på sig själva och åsidosätter sin 

omgivning. Den individualistiska präglingen kommer från att Generation Y har vuxit upp med 

uppmuntrande ord om att de är unika och att de kan bli vad de vill. Dessutom är denna personlighet 
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för Generation Y viktig för marknadsförare på grund av den påverkan de har på familjens köpbeslut 

(Markert 2012). 

 

Parment (2013) menar att demografer, marknadsanalytiker och forskare anser att Generation Y har 

en viktig roll i marknadsföring och reklam under början av 200-talet, de menar att en stor del av 

generationskohorten utgör högskolestudenter eller unga vuxna. Den tidigare delen av Generation Y 

är inte våghalsiga tonåringar, utan har en tydlig uppfattning om risk och förtroende. Det menar Cui, 

Trent, Sullivan och Matiru, (2003) är en skillnad inom gruppen eftersom den senare delen är 

tillräckligt unga för att börja skapa värderingar och köpa principer som kan vara livslånga. De 

menar vidare att det är rimligt att anta att de äldre individerna i gruppen skiljer sig avsevärt från de 

yngre medlemmarnas uppfattning.  

2.2 WOM och eWOM 

WOM har under många år blivit känt som den främsta påverkan på vad folk tror, känner och gör 

(Yan et al.  2016). Berger (2014) menar på att WOM har tillkännagetts som informell 

kommunikation direkt till andra konsumenter om ägande, användning eller egenskaper av 

produkter, tjänster eller företag. Dagens nya form av WOM-kommunikation är känd som eWOM 

(Yang, 2017).  

 

Hennig-Thurau et al. (2004) menar att eWOM skiljer sig från traditionell WOM. De menar att 

eWOM berör internetbaserade plattformar. Den traditionella WOM sprids oftast genom vänner och 

bekanta, men eWOM tillåter konsumenter att hämta informationen offentligt (Melián-González, 

Bulchand-Gidumal & Lopez-Valcárel, 2013). eWOM-kommunikationen sker oftast utanför 

konsumenters egna sociala nätverk, oberoende av kön, sexuell läggning, ålder eller nationalitet (Wu 

& Yang, 2010). Kommunikationen innehåller information som kommer från användare som uttalat 

sig på olika nätbaserade plattformar och som har erfarenhet om produkten eller tjänsten (Jalilvand, 

Esfahani & Samiei, 2010). De olika nätbaserade plattformarna som finns tillgängliga är exempelvis 

bloggar, chattrum, sociala medier och rating-sidor (betygsättningssidor) där konsumenter lämnar 

kommentarer och recensioner (Hornik, Satchi, Cesareo & Pastore, 2015).  

 

eWOM är kommentarer om en vara eller tjänst från konsumenter online och som har en stor 

påverkan på andra konsumenters beteende och agerande (Hennig-Thurau, Walsh & Walsh, 2003). 

Mer specifikt anses det ha direkt påverkan på konsumenters förtroende och köpbeteende (Duan, Gu 

& Whinston, 2008). Engagemanget är ett kundbeteende där eWOM är en viktig motivationsdrivare 

för konsumenter att dela med sig av upplevelser och intryck med andra (Van Doorn, Lemon, Mittal, 
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Nass, Pick, Pirner & Verhoef, 2010). Enligt Keller och Libai (2009) genererar sociala 

kommunikationer online över 3,3 miljarder varumärkesintryck varje dag, från intryck som kommer 

från filmer konsumenter ser på, till hemsidor de besöker. Dessa varumärkesintryck återspeglas även 

via online recensioner.  

2.2.1 Negativ och positiv eWOM 

eWOM kan både vara positiv och negativ, det menar Zang, Abound Omran och Cobanoglu (2017) 

och framförallt kan det spridas fort och har stor effekt på företags förtroende och relation med 

kunder (Chevalier and Mayzlin, 2006). Kunder litar mer på andra kunders åsikter än reklam från 

företag, därmed kan negativ eWOM påverka företags rykte och attraktivitet negativt i stor 

utsträckning hos kunderna (Kim & Lee, 2015). Negativ eWOM kan vara information som kunder 

delar med sig av till andra. Denna information kan vara orättvis eftersom konsumenter delar sina 

egna tolkade upplevelser och erfarenheter där de antingen känt sig nöjda eller missnöjda med varan 

eller tjänsten. När kunden upplever ett missnöje vill denne varna och avskräcka andra konsumenter 

till att begå ett misslyckat köp (Mauri & Minazzi, 2013), vilket påverkar företaget negativt.  

 

Positiv eWOM är kommentarer från kunder som vill berätta om sina positiva upplevelser med varan 

eller tjänsten. Detta kan ses som en rekommendation till andra konsumenter att köpet var lyckat. 

Positiv eWOM kommer ursprungligen från då en kund upplever sig nöjd där köpet har överträffat 

kundens förväntningar (Hultman, Skarmeas, Oghazi & Beheshti, 2015).  

 

Kommentarer eller online recensioner kan ha olika påverkan på andra konsumenter beroende på om 

de är negativa eller positiva. De negativa kan påverka ett företag genom att skada dess rykte och 

därmed även sätta varumärket i en svår situation, exempelvis minskad försäljning. Däremot kan 

positiva recensioner gynna företag genom en ökad försäljning, finansiella vinster och stärka 

varumärket (Mauri & Minazzi, 2013). Enligt Zhang, Zhou, Luo Kehoe och Yakut Kilic (2016) 

ändrar 80% av konsumenterna sitt beslut efter det att de har tagit del av och läst negativa omdömen 

och 87% väljer att genomföra sitt köp efter att ha tagit del eller läst positiva omdömen. Dock anses 

negativa recensioner vara mer informativa vilket leder till att dessa påverkar konsumenterna mer 

och är mer avgörande vid beslutsfattande (Weisstein, Song & Zhu, 2017).  

2.3 Online recensioner  

Enligt Jalilvand et. al (2010) har den person som lämnar online recensioner två roller, vilka är att 

rekommendera och informera. Genom att kunden lämnar recensioner medför det möjligheter att 

påverka andra konsumenters köpbeslut och bidrar med information och rekommendation, sett ur ett 



 

 9 

kundperspektiv (Lee, Park & Han, 2008). Kundrecensioner är en viktig informationskälla eftersom 

det ofta berör varor eller tjänster som inte kan utvärderas innan konsumtion, exempelvis 

hotellbokningar (Lu, Ye & Law 2014; Rosman & Stuhura, 2013; Sparks & Browning, 2011; 

Kusumasondjaja, Shanka & Marchegiani, 2012). Beroende på om recensionerna ger en negativ eller 

positiv bild av varor, tjänster eller hela varumärken kommer konsumenter att följa de råd och 

rekommendationer som ges om informationen är användbar för själva köpbeslutet (Sparks & 

Browning, 2011).  

 

Tidigare forskning lyfter fram att negativa online recensioner har stark påverkan på konsumenters 

köpbeslut och att det även medför konsekvenser kring konsumenters varumärkesuppfattning 

(Dahlén & Lange, 2006). Negativa recensioner uppfattas i allmänhet som mer trovärdiga till 

skillnad från positiva, även då hänsyn tas till medias benägenhet att vilja framhäva negativa 

aspekter mer än positiva för att marknadsföring uppmärksammas mer på det viset (Ahluwalia, 

Burnkrant & Unnava, 2000). En annan mer allmän uppfattning som författarna lyfter är att negativ 

information i alla typer av kommunikation är generellt sett mer diagnostisk i jämförelse med positiv 

information. De menar att negativ information har större påverkan hos konsumenten. Anledningen 

till det är att den negativa informationen oftast inte stämmer överens och avviker från det 

förväntade vilket medför att informationen blir mer övertygande.  

2.4 Köpintentioner 

Yang, Li, Kim och Kim (2015) hävdar att konsumentåsikter publicerade online anses mer 

tillförlitliga av flertalet konsumenter än reklam via massmedia. På samma sätt menar Balakrishnan, 

Dahnil och Yi (2014) att positiv eWOM har ett positivt samband på köpintention och har större 

effekt än reklam. Goldsmith och Horowitz (2006, s.3) delar samma mening med att utrycka sig att 

‘’eWOM anses som mer relevant än reklam”. De definierar även motiv för konsumenter att använda 

informationen från eWOM: 

- för att minska risken 

 - för att andra gör det 

 - för att säkra lägre priser 

 - för att enkelt ta del av information 

 - eftersom det är coolt.  

 

Chu och Kim (2011) har föreslagit variabler som förtroende, normativt inflytande och informativt 

inflytande, som har haft en positiv effekt på eWOMs utveckling. De menar att eWOM är ett sätt att 

utveckla sociala nätverk och att personer med ett ökat antal sociala kontakter kan etablera relationer 
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och kommunicera ut till fler antal personer och därmed även påverka fler, vilket gör eWOM till ett 

långsiktigt marknadsföringsverktyg. Balaji, Khong och Chong (2016) menar att det finns påtagliga 

effekter på varumärkesnöjdhet, varumärkeslojalitet och varumärkesbild när företag lyckas med 

positiv eWOM.  

 

Veasna, Wu och Huang (2013) menar att eWOM påverkar konsumenters attityder mot produkter 

och tjänster, exempelvis när det gäller med hänsyn till köp av turisttjänster, vilket är klassat som 

högrisk. Luo, Luo, Schatzberg och Sia (2013) påstår dock att anonymitet i online recensioner kan ha 

en negativ effekt i konsumentens ögon för kredibiliteten. En annan åsikt som Hussain, Ahmed, 

Jafar, Rabnawaz och Jianzhou (2017) delar är att fler konsumenter använder eWOM för att minska 

risken vid beslutsfattandet innan ett köp. Att söka informationen online påverkar beslutet inför ett 

köp positivt som gör att den uppfattade risken minskar. Studien visar på att 81,7% av 

respondenterna föredrog att läsa online recensioner innan ett köp. Cheung och Lee (2012) belyser 

sociala fördelar med eWOM som att kunna söka fram råd och rätt pris. Författarna menar att det är 

ett sätt att ta del av hur andra konsumenter uppfattar och har tidigare erfarenheter av varan eller 

tjänsten.  

 

eWOM har enligt Tseng, Kuo-Chang och Chen (2017) en signifikant påverkan på konsumenters 

köpintentioner oberoende på vilken typ av virtuella plattformar det handlar om. Studien visar på att 

ett positivt eWOM har ett positivt samband på köpintentioner. Det framgår även att resultatet tyder 

på att företagen som har konsumenter som tecknat medlemskap uppmuntrar medlemmarna att dela 

med sig av sin kunskap och upplevelse kring produkten eller tjänsten. Kim, Wang, Maslowska & 

Malthouse (2016) menar att annonser med låg inverkan, som konsumenter inte fångar upp, har 

negativa effekter på eWOM, då inga recensioner lämnas av konsumenterna. De anser här att 

företagen bör addera virtuella bloggar och kommentarsfält för att involvera konsumenterna mer för 

att locka uppmärksamheten hos potentiella kunder.  

 

Enligt Erkan och Evans (2016) är majoriteten av gruppen som använder internet mest mellan 

åldrarna 18 och 29. Däremot har sedan 2010 antalet äldre vuxna online ökat dramatiskt, tillväxten är 

starkast bland de mellan 60 och 61 år (Lian & Yen, 2014). Data publicerade mellan åren 2008 och 

2010 indikerar att åldersgruppen som har högsta ökning i internetanvändning är vuxna över 74 år 

(Zickuhr, 2010).  
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2.5 Generationer, eWOM, online recensioner och köpintentioner 

eWOM har länge erkänts för sina bidrag till reklam- och annonsframgångar, och företag överväger 

inte längre om de borde utnyttja detta fenomen, utan snarare hur de bäst kan utnyttja det. Strutton, 

Taylor och Thompson (2011) menar att de mest internetanknutna konsumenterna är individerna 

inom Generation X och Generation Y och reklamkampanjerna faller på om mottagarna är 

motiverade eller tillräckligt inspirerade att passera budskapet. De menar vidare att stor 

uppmärksamhet har varit inriktad på att bättre förstå attityder och beteende som är förknippade med 

Generation X eller Generation Y för att skapa banbrytande kampanjer och skapa löpande snack om 

produkter eller tjänster. Det de slår fast är att Generation X är mer mogen och sprider information 

främst via e-post och kan representera det vidarebefordrade meddelandet, till skillnad från 

Generation Y som är mer viralt kraftfull som delar på flera snabba kanaler med mindre betänkande 

(Parment, 2013).  

 

Bataineh (2015) menar att mottagarens bedömning av det digitala meddelandet bedöms utifrån 

trovärdighet och betraktas som en nyckel i det tidiga skedet av övertalning. eWOM-trovärdigheten 

avgör om konsumenten kommer rekommendera produkten vidare. Om konsumenten uppfattar 

recensionen om produkten eller tjänsten som en trovärdig källa, kan de använda den för att fatta sitt 

köpbeslut. Generation X är den mest riskmedvetna generationskohorten och därmed avser de som 

konsumenter att förvärva varor och tjänster från företag med mest företagstrovärdighet, som ett sätt 

att minska riskerna (Bataineh, 2015; Schooley & Drecnik Worden, 2003).  

 

Karabulut och Bulut (2016) hävdar att beteenden för eWOM varierar beroende på olika särdrag hos 

konsumenterna, exempelvis värderingar, preferenser, attityder och köpbeteende. De menar att det är 

ingen tvekan om att eWOM-beteenden hos konsumenterna gäller demografiska funktioner som kön 

och generationstillhörighet. Strutton et al. (2011) menar i observationerna att Generation Y upplever 

mer självcentrerade bekymmer som gränsar till rädsla, i att själva delta i spridda recensioner på 

grund av vad omgivningen ska tycka. För att jämföra den individualism som Generation Y ofta 

kopplas ihop med, rädslan om vad andra ska tycka om personen är Baby Boomers enligt Sirias, 

Karp och Brotherton (2007) motsatsen och definieras som kollektivismen även på internet eftersom 

de anser recensioner som en hjälpande hand till andra, ett slags teamwork.   

 

Generation Ys köpintentioner beskrivs av Khan, Hui Hui, Booi Chen och Yong Hoe (2015) som 

högintressanta konsumenter över hela världen på grund av stor köplust och enligt författarna även 

att de är mer benägna att köpa varor på impuls och ofta läser online recensioner. Inkomsten är en 

demografisk aspekt som gör att Generation Y är konsumenter som företag vill marknadsföra sig 
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mot. Generation Ys höga inkomst grundar sig i långvarig högkonjunktur och höga disponibla 

inkomster som beror på låga räntor, vilket visar sig i köpbeteendet (Cui et. al, 2003).  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Utifrån den befintliga litteraturen beskrivs det att konsumenters köpintentioner och attityder mot 

varor eller tjänster påverkas av eWOM (Veasna et al. 2013), och det skiljer sig beroende på 

personens generationstillhörighet. Litteraturen presenterar eWOM-kommunikation som 

kommentarer om en vara eller tjänst från andra konsumenter som anses ha påverkan på 

konsumenters förtroende och köpbeteende (Duan, Gu & Whinston, 2008). Teorin visar att negativa 

eller positiva kommentarer påverkar förtroendet för företag, och att företags attraktivitet och rykte 

påverkas hur kommentarerna online framställs. Lee, Park och Han (2008) menar att online 

recensioner är en viktig informationskälla för varor och tjänster som inte kan utvärderas innan 

konsumtion. Eftersom generationskohorterna Baby Boomers, Generation X och Generation Y har 

gått igenom olika omfattande världshändelser som påverkat deras preferenser, attityder och 

köpbeteende kan även agerandet på eWOM att skilja sig åt (Schewe & Meredith, 2006).  

 

Figur 1 visar samband mellan studiens nyckelbegrepp och hur dessa är länkade till varandra. 

eWOM är det marknadsföringsverktyg som i och med den digitala utvecklingen blivit en stor 

möjlighet för företag att påverka konsumenters köpintentioner. Via online recensioner kan således 

en konsuments köpintention påverkas positivt eller negativt om en vara eller tjänst. Enligt teorin 

finns skillnader mellan hur Baby Boomers, Generation X och Generation Y agerar på eWOM-

kommunikationen. Generationernas köpintention kan påverkas olika som grundar sig i deras 

livserfarenheter och som speglas i hur de uppfattar online recensioner. 

 

Figur 1 - Teorimodell (Egen)  
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3. Metod  
Det här kapitlet innehåller studiens metodiska utformning och redogör för val inom metoden. 

Central del av kapitlet är studiens forskningsansats och forskningsdesign. Studiens kvalitetskriterier 

presenteras här samt metodkritik. 

3.1 Forskningsansats  

För att svara på studiens syfte om att undersöka agerandet för olika generationstillhörigheter vid 

kontakt med eWOM har vi tillämpat en kvantitativ forskningsmetod. I studiens syfte söker vi efter 

orsaker som gör att människor agerar olika, dessa preciseras i forskningsfrågorna. För att göra dessa 

orsaker mätbara och analyserande har vi använt ett deduktivt synsätt. Vi söker orsaker till att 

generationer kan tänkas agera olika som konsumenter utifrån tidigare teorier. Sohlberg och 

Sohlberg (2013) menar att deduktivt synsätt är när antaganden utgår från teorin, vilket vi i stor 

utsträckning gör. Vi skapar slutsatser som grundar sig i teorin och tillämpas på vår primärdata som 

har analyserats.  

 

De verb som finns i vårt valda syfte har en direkt koppling till valet av forskningsmetod eftersom 

kvantitativa studier är förklarande och orsakssökande (Bryman & Bell, 2017). Vi grundar vår studie 

till stor del på generalisering och det menar Leedy och Ormrod (2001) att kvantitativa studier lätt 

tenderar i. Avsikten med studien är att etablera eller bekräfta mönster som går att koppla till 

centrala faktorer som teorin anser är egenskaper som påverkar onlineköp. Dessa faktorer är 

uppfattad risk som kopplas till köpet, förtroende för produkten och kompetens kring internet. De tre 

undersökta generationerna har dessa egenskaper som avgörande för agerandet. Vi har därmed valt 

dessa centrala faktorer kopplade till generationstillhörigheterna för att kunna  utveckla bättre 

förståelse om konsumentbeteenden som bidrar till teorin.  

3.2 Forskningsdesign  

Enligt Bryman och Bell (2017) utgör forskningsdesignen en ram för uppsättningen av kriterier och 

ett syfte som forskarna är intresserad av. Det formar och skapar en riktning i arbetet där läsaren får 

en indikation på vad som ska ingå i forskningen, hur forskningen används och vilka typer av 

slutsatser som är sannolika utifrån den insamlade data enligt Williams (2007). Vår forskningsdesign 

bygger på en tvärsnittsstudie, det innebär att vi får in svar gällande hur olika personer agerat mot 

recensioner vid fler än ett fall och vid en specifik tidpunkt. Tvärsnittsstudien gav oss möjligheten att 

generalisera enkätsvaren vilket var grundtanken med vårt urval, att populationen ska fungera som 

en generalisering av respektive generation.  
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Studiens primärdata är insamlad via en enkätundersökning online. Enligt Bryman och Bell (2017) är 

enkätundersökning en vanlig forskningsmetod inom tvärsnittsstudie. De menar att metoden är 

mindre kostsam och är mer tidseffektiv, vilket vi ansåg passa bra in för vår studie. Via 

enkätundersökningen kunde vi få in empirisk data att analysera och jämföra med teorin, således 

kunde vi pröva studiens syfte genom diskussion och slutsats. 

3.3 Datainsamling 

Studiens undersökningsmaterial samlades in via enkätundersökning. Detta gjordes för att kunna 

besvara syftet och forskningsfrågorna. Datainsamlingen gick ut på att samla in primärdata i relation 

till den teoretiska referensramen.  

3.3.1 Primärdata 

Vår primärdata kommer från respondenternas svar från enkätundersökning. Primärdata är enligt 

Eliasson (2013) den data som forskaren själv samlat in med avseende att analysera. Vårt val av 

primärdata grundar sig i vad Bryman och Bell (2017) beskriver är att enkäter är billigare, snabbare 

och mer tidseffektivt att administrera än exempelvis intervjuer. Vi genomförde 

enkätundersökningen via ett online formulär. Formuläret skickades ut till grupper på Facebook där 

vi har både vänner och bekanta. Dessa grupper innehåller främst medlemmar från en av 

generationerna och därmed utökade vi spridningen till andra grupper där de andra generationerna 

fanns närvarande. Formuläret skickades också ut via mail till riktade målgrupper för att få en jämn 

spridning av generationer och därmed bättre underlag för diskussion.  

3.3.2 Sekundärdata 

För att skapa oss en bild av generationerna, eWOM, online recensioner och köpintentioner har vi 

tillämpat teori utifrån sekundärdata. Sekundärdata består av publicerade böcker, rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Vi valde att leta efter vetenskapliga artiklar i databaserna Google Scholar, 

Discovery samt Academic Search Elite. För att hitta relevanta artiklar använde vi oss av nyckelord. 

Vi har haft som ambition att studera primärkällorna i artiklarna eftersom vi anser att det skapar ett 

starkare förtroende för artikeln då sekundärkällor kan bli något förvrängda där tidigare författare 

kan ha gjort egna tolkningar. Däremot har vi i vissa fall tillämpat sekundärkällor, men då Staw 

(1995) menar att det är av tydlig förankring till tidigare forskning har vi ansett det som trovärdigt. 

3.3.3 Population 

Populationen är den befolkningsgrupp som studien riktar sig mot (Trost, 2012). I vår undersökning 

skulle populationen vara personer i ett västerländskt land och kultur. De skulle vara mellan åldrarna 
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14 till 73 år. Anledningen till åldersspannet är utifrån de åldrar vi valt att definiera våra 

generationsgrupper, åldersspannet inkluderar samtliga tre generationer. Populationen borde även ha 

tagit del av någon positiv eller negativ recension online, alternativt ingen recension. Dessutom om 

dessa recensioner påverkar personen på något sätt. Studien riktar sig främst till frekventa 

internetanvändare. 

3.3.4 Urval 

För att kunna ta fram ett urval utgick vi från vår population som tidigare nämnts. Vår önskan var att 

undersöka en större del av populationen men med anledning av tidsbrist och begränsade resurser 

kunde inte det genomföras. Vi valde därför att utgå från det urval som vi fick. Urvalet grundar sig i 

ett bekvämlighetsurval vilket även ses som ett icke slumpmässigt urval.  

  

Urvalet beskriver Bryman och Bell (2017) som de respondenter som finns tillgängliga för forskaren 

vid utförandet av studien. Urvalets storlek grundar sig i målet om att få in 130 till 150 svar. Vår 

enkätundersökning nådde uppskattningsvis 500 personer och när vi stängde enkäten för svar hade 

enkäten genererat 146 svar, vilket gav oss en svarsfrekvens på var tredje person. Vi hade enbart ett 

bortfall där respondentens ålder inte fanns med i åldersspannet 14 till 73 år.  

3.3.5 Pilotstudie  

Efter att vi färdigställt enkäten genomfördes en pilotstudie med ett urval av respondenter. Syftet var 

att se om frågorna var tydliga att förstå och för att korrigera felaktigheter, det fanns möjligheter för 

respondenterna i pilotstudien att lämna feedback. Enligt Bryman och Bell (2017) är pilotstudier 

särskilt önskvärt att vidta eftersom det inte finns några intervjuare närvarande som kan hantera 

eventuella oklarheter kring enkäten som helhet eller frågornas utformning. Vi valde därmed att 

genomföra pilotstudien i ett tidigt skede för att säkerhetsställa att frågorna fungerade på det sätt som 

vi hade planerat.   

  

I vår pilotstudie användes ett bekvämlighetsurval av 16 personer, fördelat på de tre generationerna. 

Enligt Bryman och Bell (2017) är ett bekvämlighetsurval ett legitimt sätt att genomföra en 

preliminär undersökning på som kan användas som språngbräda för huvudstudien. Den feedback vi 

fick under pilotstudien var att några deltagare upplevde att fråga 2 var otydlig då svarsalternativen 

byggde på att respondenten hade köpt en vara eller tjänst online för att kunna gå vidare till nästa 

enkätfråga. Vi valde därmed att ta bort frågan till huvudstudien. Utöver denna synpunkt upplevde 

deltagarna att enkäten var lätt och snabb att svara på med en tilltalande och lättöverskådlig layout. 

Vi lade till en demografisk fråga om kön med anledning av att få en bättre förståelse för 

respondenterna som engagerade sig i studien.  
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3.3.6 Utformning av enkät 

Vi valde att först formatera enkätfrågorna i Microsoft Word eftersom vi där kunde ändra frågorna 

utifrån egna önskemål och även lägga till, ta bort och ändra frågorna efter feedbacken från 

pilotstudien. Enkäten skapades via Googles verktyg Forms, som är ett gratis verktyg för enkäter 

online.  

 

Huvudstudien innehöll 8 frågor som var slutna frågor vilket enligt Bryman och Bell (2017) är mer 

tidseffektiva att administrera. Frågorna var formade enligt 5-gradig likertskala där 1 är lägst 

(dålig/inte alls/sällan) och 5 är högst (mycket bra/mycket/ofta) vilket enligt Bryman och Bell (2017) 

är ett tydligt sätt att skilja svaren och göra dem mätbara. Anledningen till det var att underlätta 

bearbetningen av typvärden, medelvärden, och standardavvikelse när data skulle bearbetas. En 

illustration av 5-gradig likertskala illustreras i figur 2.  

 

 

Figur 2 - Likertsskala (egen) 

 

Enkäten bestod av fem delar; demografi, internetanvändning, förtroende för produkten, 

riskbenägenhet och fråga för fortsatt forskning. Enkäten inleddes med två demografiska frågor 

varav en handlade om respondentens ålder vilket vi sedan använde för att identifiera 

respondenternas generationstillhörighet. Fråga 3 och 4 innehåll frågor rörande internetanvändning, 

hur aktiva internetanvändare respondenterna ansåg sig vara. Fråga 5 och 6 lyfte fram hur mycket en 

positiv eller negativ recension påverkade respondenterna. Fråga 7 undersökte graden av 

respondentens riskbenägenhet och köpintention om ingen recensioner fanns. Vi avslutade enkätens 

innehåll med en fråga för fortsatt forskning, som grundar sig i en frågeställning som kommit under 

arbetets gång.  

 

De centrala faktorer som vi fann i teorin som tenderat att påverka generationernas agerande för 

eWOM utformade enkätens frågor enligt figur 3.  
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Figur 3: Enkätfrågornas uppbyggnad utifrån valda centrala faktorer 

 

I anslutning till enkäten fanns en kort introduktion (introduktionsbrev) om enkätens syfte, innehåll 

och respondenternas rättigheter utifrån de etiska principerna. Bryman och Bell (2017) menar att ett 

introduktionsbrev medför en ökning av svarsprocenten och minskar bortfallet eftersom 

respondenten får information kring genomförandet av enkäten. De rekommenderar att layouten ska 

vara attraktiv, att det finns tydliga instruktioner och att enkäten inte upplevs för lång. Därför var vi 

noggranna redan från början att enkäten skulle upplevas som kort och enkel att svara på och 

informationsrik, men anledning att göra enkäten attraktiv för de svarande. Vi presenterade därför 

hur lång genomsnittstiden skulle vara kring genomförandet av enkäten baserat på respondenternas 

svarstider från pilotstudien. 

3.3.6 Spridning av enkät 

Spridningen av enkätundersökningen skedde till stor del via det sociala mediet Facebook, i form av 

inlägg på sidor och slutna Facebook-grupper, där främst Generation Y-medlemmar finns. För att få 

jämnare spridning och större andelar med de två äldre generationerna skickades enkäten ut via mail 

på en av författarnas arbetsplats. Ett bekvämlighetsurval gjordes därmed enligt vad Bryman och 

Bell (2017) definierar som att respondenterna är personer som finns tillgängliga för forskaren vid en 

viss tidpunkt. 

3.3.7 Etiska principer 

Både pilotstudien och huvudstudien förhåller sig till etiska principer som baseras på fem kriterier 

som Bryman och Bell (2017) lyfter fram. De fem kriterierna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska 

förespeglingar. 
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Informationskravet innebär enligt Bryman och Bell (2017) att respondenten skall bli informerad av 

forskaren om det syfte som studien präglas av. Innan formuläret för enkätet var tillgänglig att öppna 

informerade vi respondenterna att undersökningen syfte var vi undersöker om generationer 

påverkas olika av online recensioner, vi uppfyllde därmed informationskravet. 

  

Samtyckeskravet går ut på att de respondenter som väljer att genomföra undersökningen ska vara 

medveten om att deltagandet ger underlag för datainsamlingen och att deltagandet är frivilligt utan 

någon plikt att slutföra den. Vi valde att göra alla frågor obligatoriska, anledning till det var att 

respondenten inte skulle av misstag råka glömma bort att svara på någon fråga, därmed minskade vi 

eventuella bortfall.  

 

Enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet behandlades alla svar anonymt utan hantering av 

personuppgifter. Att ta med personer i undersökningen som är minderåriga kan enligt Bryman och 

Bell (2017) anses som oetiskt att forska utan vårdnadshavares godkännande. Då vår studie 

inkluderar Generation Y där personer under 18 år ingår, informerade vi vårdnadshavaren innan 

deltagande. 

3.4 Kvalitetskriterier  

Några viktiga kvalitetskriterier för kvantitativa företagsekonomiska forskningsmetoder är validitet, 

reliabilitet och generalisering (Bryman & Bell 2017). Vi har valt att tillämpa dessa dessa tre 

kvalitetskriterier för vår studie. Vi har valt detta för att upprätthålla stringens, relevans och kvalité 

på det material som samlas in från teorin och enkätundersökningen som sedan tillämpats inom 

ramen för studien.  

3.4.1 Validitet  

Forskare som använder kvantitativ metod använder experimentella metoder för att mäta och testa de 

forskningsfrågor som är av intresse (Hoepfl, 1997). För att studien ska få en trovärdighet och att 

mätinstrumentet mäter det som den är menad att mäta, tas hänsyn till validitet (Golafshani, 2003). 

Vi har tagit hänsyn till validitet vid utformande av frågorna till enkätundersökningen. Utifrån 

forskningsfrågorna som vi hade gällande att eventuella olikheter grundar sig i uppfattad risk för 

köpet, förtroende för produkten och kompetens för internet. Vi hade således studiens syfte och 

forskningsfrågor med som grund för utförandet av mätningen. En bidragande faktor till att vi var 

noga med det var i enlighet med Bryman och Bells (2017) diskussion om att slutsatserna från en 

enkätundersökning inte hänger ihop med studiens uttalade syfte och därmed blir validiteten oftast 

låg.  
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Den externa validiteten anses som hög när insamlingen av data är gjord på ett slumpmässigt urval, 

enligt Bryman och Bell (2017) är den externa validiteten kopplad till generaliserbarheten av 

resultatet. Vidare förklarar de att den externa validiteten är av anledningarna till varför forskare är 

noga med att skapa ett representativt urval. Eftersom vår studie är utformad av ett icke 

slumpmässigt urval ökar både den externa validiteten. Vilket är för vår studie tillfredsställande 

eftersom generaliseringsbarheten av generationerna är viktigt. 

3.4.2 Reliabilitet  

Golafshani (2003) definierar reliabilitet som i vilken utsträckning resultatet är konsekvent och är en 

korrekt representation av den totala populationen som studerats. Författaren menar att god 

reliabilitet är att resultatet av en undersökning inte har en markant skillnad om den skulle upprepas 

på liknande tillvägagångssätt. Bryman och Bell (2017) menar att pålitligheten av ett 

undersökningsresultat kan mätas genom att upprepa undersökningen. De menar att i upprepning av 

samma undersökning ska resultaten vara likartade. Detta ges om hög grad av stabilitet, noggrannhet 

och transparens används, vilket indikerar på hög grad av pålitlighet för undersökningen. Vilket 

innebär att undersökningen tål att repeteras (Trost, 2012). 

 

För att vi skulle uppnå hög reliabilitet med studien var det viktigt att bearbeta resultatet rätt. Det är 

på grund av att det inte ska uppstå missförstånd eftersom våra skillnader i resultatet mellan 

generationer ibland var minimala. Vi bearbetade svaren vid flera tillfällen och kom fram till samma 

resultat. För att öka replikerbarheten och uppnå en god nivå reliabilitet var vi tydliga och detaljrika i 

uträkningar, om undersökningen vill upprepas för att kontrollera eventuella felaktigheter i resultatet.  

3.4.3 Generalisering  

Kvalitetskriteriet generalisering innebär enligt Bryman och Bell (2017) att slutsatser dras om en 

population på enbart sin egna undersökning. Generalisering används mycket inom 

enkätundersökningar och är viktigt då resultaten kan ge en bild av det övergripande resultatet. 

Generalisering är det kvalitetskriterium som vi fokuserar på främst, eftersom vår ambition är att 

kunna generera en generalisering av generationer. Att generalisera generationers agerande går i 

hand med hermeneutiken, eftersom tolkningar av agerande görs som utgångspunkt enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013). Vi kan konstatera att vårt urval på enbart 145 respondenter inte är 

tillfredsställande att kunna generalisera en hel generationskohort. Vi kan därmed enligt våra 

analyser och diskussioner enbart dra slutsatser om respondenterna.  
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3.5 Analysmetod 

Då studien syftar till att undersöka skillnader eller likheter mellan generationers agerande ansåg vi 

att det var nödvändigt att vår primärdata var svaren från generationer. Vi valde att genomföra en 

deskriptiv analys och univariat analys. Den deskriptiva analysen innebar att vi sammanfattade vår 

insamlade data på ett strukturerat sätt för att presentera skillnader eller likheter. Vi redovisar vår 

data som vi samlat in med hjälp av tabeller, diagram och figurer. Med anledning av att vi inte ämnat 

att undersöka samband mellan komponenter som presenterar regressioner och korrelationer, valde 

vi att genomföra enklare val av analysmetod. Vår motivering till de valda metoderna är att vi söker 

inte efter direkta samband utan vill se visuella mönster som kan vara kopplade, enligt teorier, till 

tidigare världshändelser som påverkat generationerna.  

3.5.1 Deskriptiv analys 

Vi har valt att genomföra en deskriptiv analys för att underlätta den insamlade data. En deskriptiv 

analys är enligt Bryman och Bell (2017) ett noggrant sätt att sammanställa data utifrån ett 

strukturerat upplägg.  Fördelen med metoden är att den ger en överskådlig bild av studiens resultat 

som organiserar, presenterar och summerar den insamlade data (Lind, Marchal och Wathen, 2006). 

I flertalet tabeller och diagram kan vi överskådligt presentera den deskriptiva statistiken som 

innehåller de enkätsvar som studiens respondenter har lämnat. Vi kan presentera svaren utifrån 

likertskalan i en 5-gradig skala. I data som presenteras visas medelvärde, typvärde, 

standardavvikelse och trend. Syftet med figurerna är att få en överskådligt bildresultatet för 

fördelningen mellan generationerna för respektive fråga. Vi har bearbetat data och presenterar 

diagram, histogram och tabeller från Microsoft Excel.  

3.5.2 Univariat analys 

Univariat analys innebär att analysen fokuserar på en variabel i taget (Bryman & Bell, 2017). Vi har 

använt oss av en univariat analys vid analysering och tolkning av resultatet i den här studien, som 

enligt Bryman och Bell (2017) snarare beskriver resultatet än konstaterar någon definitiv korrelation 

eller något signifikant statistiskt säkerhetsställt samband. Det finns flera olika tillvägagångssätt att 

tillämpa vid en univariat analys, de vi har valt är diagram och tabeller. Univariat analyser genererar 

inte samband eller orsaker utan framställer visuella mönster, något som vi ser gynnar vår studie. Vi 

valde att använda stapeldiagram för att skaffa en överskådlig bild av den insamlade ordinaldata som 

även kodades efter likertskala med en 5 gradig skala.  

3.6 Metodkritik 

Under arbetets gång har vi fått göra val och prioriteringar som påverkat studiens utformande och 

resultat. För att öka trovärdigheten för vår studie har vi granskat vårt metodval kritiskt. Vi har 
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granskat vår enkätundersökning och eftersom vårt mål var att få in 130 till 150 svar från 

respondenter genomförde vi åtgärder för att uppnå det. För att öka antalet svar valde vi att korta ned 

längden på enkäten för att öka svarsfrekvensen. Valet genomfördes enligt Bryman och Bell (2017) 

som menar att det är viktigt att inte ställa för många öppna frågor som kan upplevas oviktiga för 

respondenten. Därför har vi valt att förhålla hos till åtta frågor som är direkta i frågan och innehåller 

begränsat med svarsalternativ.  

 

En annan åtgärd var att låta enkäten vara tillgänglig online för respondenterna under en längre tid. 

Under den tiden som enkäten fanns ute för besvarande skickade vi ut påminnelser via Facebook för 

att uppmana flera att genomföra enkäten. Vi uppfyllde vårt uppsatta mål med antalet respondenter, 

men dock kan enkätundersökningens omfattning ses som bristande i den mån om att genomföra 

avancerade statistiska metoder. Enkäten spreds främst via Facebookgrupper, där det var svårt att nå 

alla de generationer vi ämnat undersöka. Vi fick ett större antal svar från Generation Y och 

Generation X men få svar från Baby Boomers. Det kan resultera i mindre trovärdigt resultat utan 

god fördelning mellan generationerna. Vi  tog hänsyn till det och valde därför att precisera vår 

spridning av enkäten till de forum där Baby Boomers var mest aktiva. Det resulterade i en större 

svarsfrekvens och en bättre fördelning mellan generationerna.  

3.6.1 Källkritik 

När vi sökte våra artiklar försökte vi undvika att använda oss av äldre vetenskapliga artiklar än 

2008. Vi upptäckte längre in i arbetet att det var nödvändigt att använda oss av äldre vetenskapliga 

artiklar, även om det var något vi önskade att kringgå. Vi fick syn på att de studier vi lyckades få 

fram hade publicerats de senaste åren och använt sig av äldre artiklar, vilket kan ses som ett tecken 

på att det saknas ny forskning att ta del av inom det här området. Däremot anser vi att de äldre 

artiklarna levererar en hög kvalité och har fortfarande relevant fakta eftersom de diskuterar våra 

ämnen väl. Därav anser vi att dessa inte ska uteslutas utan ska finns som underlag.  

För vår studie har 68 stycken vetenskapliga artiklar använts publicerade mellan åren 1997 och 2017. 

Drygt 50% av dessa är publicerade mellan åren 2013 och 2017 vilket utgör en majoritet av använda 

vetenskaplig artiklar. En illustration av fördelningen av valda vetenskapliga artiklar illustreras i 

tabell 1. Vi har använt oss av primärkällor och när det inte har varit möjligt har sekundärkällor 

använts. Anledningen till att sekundärkällor inte har tolkats är för att de kan ha gått igenom 

författare och på så sätt blivit påverkad eller förvrängd (Thurén, 2013).  

Tabell 1- Fördelning av vetenskapliga artiklar över tid (Egen) 
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4. Resultat  
I det här kapitlet presenteras studiens resultat från den genomförda enkätundersökningen. Kapitlet 

innehåller en presentation av resultatet utifrån deskriptiv statistik och med en univariat analys som 

kan ses som beskrivande. 

4.1 Demografisk statistik   

För att få en bild av respondenterna som deltog i undersökningen presenteras här två demografiska 

frågor. Figur 4 visar att generationsfördelningen utifrån tre grupper och generationerna är 

kategoriserade efter ålder. Baby boomers innehåller åldrarna 54 till 73, Generation X innehåller 

åldrarna 34 till 53 och Generation Y innehåller åldrarna 14 till 33. Av de 145 respondenter som blev 

kvar efter bortfall tillhör 63% Generation Y, 22% Generation X och 15% Baby Boomers. Det figur 

4 visar är att det var mer än dubbelt så många i åldrarna 14 till 33 år som svarade på vår enkät och 

att åldrarna varierar. En anledning till generationsfördelningens utfall är att enkätundersökningen 

gjordes tillgänglig till fler personer i Generation Y än de övriga generationerna. 

Figur 4: Respondenternas generationsfördelning 

 

I figur 5 visas könsfördelningen över hur många kvinnor, män och annan definition som deltog i 

totala undersökningen. I figur 5 presenteras också könsfördelningen per generationskohort. 

Könsfördelningen för samtliga respondenter består av 59% kvinnor, 41% män och 1% annan 

definition, vilket ger en representativ bild av studiens totala urval. Könsfördelningen för Baby 

Boomers består av 45% kvinnor och 55% män. Könsfördelningen är relativt jämn och några 

avvikelser förekommer inte. Könsfördelningen för Generation Y består av 66% kvinnor, 33% män 
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och 1% annan definition. En stor majoritet av respondenterna är kvinnor. Könsfördelningen för 

Generation X består av 53% kvinnor och 47% män. Här syns en relativt jämn fördelning av könen, 

lika som för Generation Baby Boomers. 

 

Figur 5: Respondenternas könsfördelning 

 

4.2 Deskriptiv statistik 

Resultatet från undersökningen kan sammanfattas i deskriptiv statistik. Enligt tabell 2 går det att 

utläsa typvärde, medelvärde, och standardavvikelse för vardera generationskohort. Samtliga värden 

är enligt samma 5-gradiga skala som enkätundersökningen hade. Således är data direkt 

representativ. Typvärdet presenterar hur många respondenter som valde det svarsalternativet. Måttet 

används för att kunna presentera spridningen av svar. Medelvärdet visar på medelsvaret för 

generationen. Det kan användas som ett mått för att generalisera generationens svar till ett 

genomsnittsvar. Standardavvikelsen är ett lägesmått som visar hur respektive generations 

population avviker från sitt medelvärde. Om svaren är nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, 

medans om svaren är spridda blir standardavvikelsen hög. 

 

I den deskriptiva analysen finns en faktor vars mått utmärktes, dessa är de två frågorna som är 

kopplade till faktorn internetkompetens. Enligt de värden som framgår i tabell 2 är medelvärdet för 

fråga 3 för Generation X och Generation Y 4,0 eller över, medans för Baby Boomers är värdet 2,9. 
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Liknande variation återfinns i fråga 4. Standardavvikelsen för Baby Boomers var 1,34 och för 

generation Y 0,62 vilket visar på att Baby Boomers internetanvändning varierar i större grad. Dock 

är Baby Boomers typvärde för fråga 3 samma som för Generation X vilket tyder på att den äldre 

generationen anser sig själva som internet kunniga.   

 

För resterande frågor har Baby Boomers i snitt ett lägre värde på standardavvikelsen, vilket betyder 

att generationens svar skiljer sig mer än de andra två generationerna. Det är enbart för fråga 7 som 

Baby Boomers har en högre standardavvikelse. Eftersom medelvärdet är lågt betyder det att en stor 

del av populationen för Baby Boomers inte blir påverkade i samband med sitt nätköp då recensioner 

saknas. För fråga 5 och 6 där respondenterna fick svara på hur mycket de ansåg sig påverkas av en 

negativ- eller positiv recension om en produkt är Generation Y de som anser sig bli mest påverkad. 

Generation Y har svarat 4, vilket enligt Likertskalan i figur 1 presenteras som alternativet under 

mycket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Tabeller med deskriptiv statistik för respondenternas svar per fråga 
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4.3 Univariat analys  

I figur 6 anges staplarna utifrån generationernas beskrivna internetkompetens. För 

generationskohorten Baby Boomers har respondenterna angett en spridd nivå. Deras trendlinje är 

svagt negativ vilket indikerar på att deras internetkompetens är varierande. Generation X och 

Generation Y anser sig ha god internetkompetens och enligt trendlinjerna har Generation Y en stark 

indikation på mycket god internetkompetens. 

 

 
Figur 6: Histogram för fördelning av generationskohorternas internetkompetens  

 

Enligt figur 7 som representerar svaren enligt ett histogram på frågan om hur ofta generationerna 

letar efter recensioner, ser vi att trendlinjernas lutning skiljer sig markant. Baby Boomers har en 

negativ lutning på trendlinjen vilket betyder att de tenderar att inte leta efter recensioner särskilt 

ofta, trots det har 32% svarat en 4:a, men 0% ansåg sig leta ofta efter recensioner på deras 

produkter. Samma procentsats av Baby Boomers ansåg sig inte alls leta recensioner på deras 

nätköp. 0% av Generation X anser sig sällan leta efter recensioner, deras trendlinjer är något 

plattare än de andra generationerna vilket visar på att deras svar är mer spritt över svarsalternativen. 

Generation Y har en stark positiv lutning på trendlinjen vilket visar på att få respondenter sällan  

letar recensioner medans fler respondenter letar oftare.  
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Figur 7: Histogram för generationernas intention att söka efter recensioner 

 

Figurerna 8 och 9 representerar hur generationerna ställer sig till en negativ respektive positiv 

recension på ett potentiellt köp. Histogrammen är snarlika utifrån staplarnas höjd, vilket är 

respondenternas svarsprocent för just det alternativet. En majoritet av Generation Ys respondenter 

känner en mycket stor påverkan av både negativ och positiv recension, men trendlinjen är nästintill 

identiskt. För Generation X har majoriteten av respondenterna svarat en stor påverkan enligt 

svarsalternativen 4 och 5.  

 

Trendlinjerna visar att Baby Boomers är mer benägen att inte alls påverkas av en negativ recension 

än en positiv. 45% av generationen har svarat en 2:a för negativ recension vilket indikerar på liten 

påverkan.  För en positiv recension är trendlinjen för Baby Boomers något positivt uppåt, vilket 

betyder att de känner en viss påverkan.  
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Figur 8: Histogram för hur en negativ recension minskar förtroendet för produkten 

 

 

 
Figur 9: Histogram för hur en positiv recension ökar förtroendet för produkten 
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I figur 10 som representerar generationernas agerande om en produkt saknar recension. Samtliga 

generationer har en negativ trendlinje. 47% av respondenterna som tillhör Generation Y känner sig 

varken inte påverkade eller mycket påverkade. Generation X och Baby Boomers trendlinje som är 

starkt negativ syftar på att en produkt som inte har en recension inte alls påverkar deras 

köpintention. En stor majoritet av Baby Boomers anser att de inte blir påverkade om det saknas 

recension. 

 
Figur 10: Histogram för risken för dåligt köp påverkar köpintentionen 
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Figur 11 som representerar frågan om det var troligt att man skulle skriva en recension om man var 

nöjd eller missnöjd med en vara eller tjänst utgjorde även här samtliga generationer en negativ 

lutning på trendlinjen. För Baby Boomers svarade 41% att det inte alls troligt skulle skriva en 

recension enligt svarsalternativet 1. Generation X tenderar att vara mer benägen att skriva en 

recension. 61% av Generation Y ansåg sig inte alls eller inte alls troligt att lämna en recension 

enligt svarsalternativ 1 och 2 tillsammans. 

 

Figur 11: Histogram för respondenternas avsikt att lämna en recension  
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5. Diskussion  
I det här kapitlet förs en diskussion med resonemang från presenterat resultat och kopplar till 

befintlig teori inom studiens område. 

5.1 Inledande diskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur olika generationer agerar på eWOM-kommunikationen via 

online recensioner. För att kunna uppnå studiens syfte undersöktes den tidigare teorin om eWOM-

kommunikationen såsom online recensioner där respektive generation definierades och 

konsumenters köpintentioner behandlades. För att undersöka om generationerna agerade olika 

genomfördes en enkätundersökning som genererade ett resultat. Enligt Hennig-Thurau et al. (2003) 

och Duan, Gu och Whinston (2008) har kommentarer och recensioner stor och direkt påverkan på 

personers köpintention. Forskningsfrågorna som ska hjälpa studien att besvara syftet hanterar de tre 

faktorerna som teorin ansåg vara avgörande för hur generationerna agerade av eWOM. Dessa var 

uppfattad risk kopplad till köpet, förtroende för produkten och kompetens kring internet.  

5.2 Generationers olika agerande på grund av risk 

Att konsumenter söker information om produkter online via eWOM menar Rabnawaz och Jianzhou 

(2017) är för att minska risken för ett dåligt köp. Cheung och Lee (2012) visade på en studie där 

81,7% av respondenterna föredrog att läsa online recensioner innan ett köp, något som 

presenterades i undersökningen att Generation X och Y tenderade att göra. Enligt svar från 

enkätundersökningen hade generationerna starka positiva trendlinjer där de ofta läste recensioner på 

potentiella köp. Indikationen är således att deras informationssökning ger dem information om 

varor för att minska risken för ett dåligt köp. Baby Boomers största procentandel (32%) ansåg sig å 

ena sidan inte leta efter recensioner, å andra sidan säger samma procentandel (32%) att de gör det i 

stor grad. Förklaringen kan ligga i att Baby Boomers består av två grupperingar. Den ena  

representerar en låg internetanvändning som därmed inte letar recensioner, och den andra delen som 

är aktiv på internet och därmed letar efter recensioner mer frekvent. Krishen et al. (2016) 

resonemang om att Baby Boomers anpassar sig efter internets framfart och genom att vara aktiv 

internetanvändare stämmer således delvis in på teorin. 

 

Enligt teorin där Schooley et al. (2003) och Reisenwitz och Iyer (2009) menade att Generation X är 

mindre riskbenägna, kan vi däremot med vår undersökning inte hävda. Svaren enligt frågan om 

generationens köpintention påverkas om det inte finns några recensioner är att de inte påverkas i 

hög grad. Enligt medelvärdet är nämligen Generation X den generation som påverkades minst. Vi 

menar att om en produkt saknar recension ökar risken att köpa en produkt vars egenskaper och 
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funktion är otestad. Vi kan dock inte undgå resonemanget enligt Hussain, Ahmed, Jafar, Rabnawaz 

och Jianzhou (2017) om att potentiella konsumenter överlag använder eWOM för att minska risken 

vid beslutsfattandet innan ett köp, dock preciserar inte de online recensioner, som var den eWOM-

kommunikation som undersöktes.  

 

Parment (2013) menar att en inköpsprocess startar med att undersöka trovärdigheten och 

tillförlitligheten för varan men Generation Y anses naiva och väljer varan och sedan reflekterar. 

Dock anser han även att Generation Y lägger mer tid på informationssökning av produkter än andra 

generationer. Vi menar utifrån undersökningen att generationen har en överlägsen 

internetkompetens som indikerar att de använder internet flitigast. Dock är det viktigt att betona att 

informationssökningen innehåller jämförelser, inspiration från influencers och granskande av 

recensioner enligt Parment (2013) resonemang. Enligt undersökningen var Generation Y den 

generation som både letade mest efter recensioner och ansåg att köpintentionen påverkades mest då 

recensioner inte fanns. Således stämmer inte teorin in, tillika menar Khan et. al (2015) att 

Generation Y anses köpa varor på impuls, vilket går emot nyss nämnda resonemang. 

5.3 Hur positiva eller negativa online recensioner påverkar förtroendet 

Ett förtroende för ett varumärke eller ett förtroende för en produkt kan påverkas av att läsa en 

recension. Vi anser att en positiv recension ökar förtroendet för produkten och en negativ recension 

minskar förtroendet för produkten. Mauri och Minazzi (2013) menar att kommentarer eller online 

recensioner kan ha olika påverkan på personer beroende på om de är negativa eller positiva. Detta 

är något som undersökningen kunde bekräfta för generationerna. De olika generationernas agerande 

skilde sig åt utifrån att Generation X och Generation Y uppgav sig ha en lika påverkan oavsett om 

det var en positiv eller negativ recension, medan Generation Y uppgav en starkare påverkan än 

Generation X. En positiv recension påverkade Baby Boomers mer än en negativ recension, där en 

negativ recension uppgavs inte påverka enligt trendlinjen.  

 

Dahlén och Lange (2006) menar att negativa recensioner har stark påverkan på personers köpbeslut, 

det menar även Ahluwalia et al. (2000). Vi menar att negativa recensioner borde haft en större 

påverkan på generationerna än vad svaren resulterade i. Enligt teorin hävdade flera att negativa 

recensioner hade större påverkan än positiva recensioner eftersom negativa recensioner är laddad 

med negativ information som oftare avviker från det förväntade. Enligt Ahluwalia et al. (2000) 

medför det att recensionen blir mer övertygande. De svagt lutande trendlinjerna för Baby Boomers 

och Generation X indikerar på att en negativ recension inte påverkar köpintentionen mycket. Dock 

tenderar Generation Ys majoritet bli starkt påverkade eftersom lutningen är brantare. Agerande för 
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de olika generationerna avviker således och Dahlén och Lange (2006) resonemang att konsumenter 

känner en stark påverkan stämmer enbart för Generation Y. 

5.4 Generationernas olika internetkompetens 

Den befintliga teorin visar att majoriteten av gruppen som använder internet är mellan åldrarna 18 

och 29 (Erkan och Evans, 2016). Denna teori har prövats i undersökningen och stärker 

resonemanget. Studien visade att majoriteten av Generation Y ansåg sig ha mycket bra 

internetkompetens. Här utmärkte Generation Y sig jämfört med de andra generationerna, något som 

är förståeligt eftersom generationen var i tidig ålder bekanta med internet och ny teknik enligt 

Markert (2012). Dock visade även Generation X på högt medelvärde där de ansåg sig vara på 

liknande nivå som Generation Y, dock med något lägre internetkompetens. Den insamlade data 

visade på att Baby Boomers hade en mycket större spridning i svar vilket betyder att generationens 

internetkompetens varierar. Standardavvikelsen för medelvärdet mellan generationerna var höga 

0,67, vilket innebär att generationerna har olika förutsättningar för användandet av internet. Något 

som vi menar är avgörande att förstå för att undersöka generationernas eWOM-kommunikation. 

 

Lian och Yen (2014) menar att antalet äldre på nätet har sedan 2010 ökat dramatiskt och Zickuhr 

(2010) resonerar att åldersgruppen som har högsta ökning i internetanvändning är vuxna över 74 år. 

I den deskriptiva analysen återfanns en generation vars mått utmärktes, medelvärdet för 

internetkompetensen för Baby Boomers ansåg vi som högt i förhållande till vad teorin presenterade. 

 

Enligt Khan et. al (2015) beskrivs Generation Ys köpintentioner som högintressanta konsumenter 

över hela världen. En anledning till det visade sig tydligt enligt oss i resultatet av undersökning, 

eftersom Generation Y är stora användare av internet. Utifrån svaren från enkätstudien fanns 

kopplingar mellan att Generation Y ansåg sig själva som vana internetanvändare och att de brukade 

leta recensioner på sina nätköp. Tidigare teorier presenterade även att Generation Y tender att göra 

impulsiva köp (Cui et. al, 2003). Antagandet grundar sig i att deras inkomster är en demografisk 

aspekt som företag vill rikta sin marknadsföring mot. Krishen et al. (2016) anser att Baby Boomers 

alltmer följer med den digitala utvecklingen och anpassar sig till samhället och den digitala 

expansionen. Enligt svar från enkätstudien skiljer sig generationernas trender markant. Vi hävdar att 

tidigare teorier stämmer överens med att Baby Boomers följer med i den digitala utvecklingen där 

enkätsvaren visar på att de tenderar att leta efter online recensioner. Generation X visar en starkare 

positiv trend där majoriteten anser sig leta recensioner relativt ofta. 
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6. Slutsats 
I det här kapitlet besvaras studiens syfte och studiens teoretiska och praktiska bidrag presenteras. 

Slutligen lämnas förslag till framtida forskning.  

6.1 Studiens resultat  

Syftet med studien var att undersöka om generationer agerar olika vid eWOM. För att uppnå 

studiens syfte undersöktes den tidigare teorin om eWOM-kommunikationen, varje generation 

definierades och konsumenters köpintentioner behandlades. Undersökningen har resulterat i ett 

antal förtydliganden för konsumentbeteenden i eWOM-kommunikationen och kan därmed bidra till 

att bekräfta och dementera tidigare teoretiska resonemang. Utifrån vår studie delas konsumenterna 

in i tre generationstillhörigheter och tendenser i att generationerna påverkas och agerar olika inom 

online handeln kan synas. De tre forskningsfrågor som presenterades kan besvaras och ses som 

bidrag till både teorin och praktiken. Den här studiens urval på enbart 145 respondenter är inte 

tillfredsställande att kunna generalisera en hel generationskohort, därmed kan agerandet och 

olikheterna enbart representera respondenterna. 

 6.2 Teoretiska bidrag  

Studiens bidrag till teorin inom företagsekonomins forskningsområde är att utveckla förståelsen 

ytterligare för eWOM-kommunikationen. Enligt Huete-Alcocer (2017) tas konsumentens agerande 

av eWOM inte hänsyn till generationstillhörighet. Forskningsfråga 1 omfattar frågeställning om 

produkter utan recensioner som påverkar konsumenters uppfattade risk för köp. Köpintentionen 

påverkas inte i hög grad enligt resultaten av studien för samtliga tre generationer. Dock visar teorin 

att Generation X bör vara den mest riskbenägna generationen på grund av världshändelser. 

Rabnawaz och Jianzhou (2017) och Cheung och  Lee (2012) menade att konsumenter söker 

information om produkter online via eWOM för att minska risken för ett dåligt köp. Studien 

bekräftar att, Generation X och Generation Y läser recensioner inför potentiella köp för att skapa sig 

en god uppfattning av produkterna.  

 

Studien kan till viss del dementera att Generation Y agerar naivt och impulsivt. Khan et. al (2015); 

Parment (2013) syftar på att generationen väljer varan och sedan reflekterar. Studiens slutsats är att 

Generation Y anger sig mest påverkade av recensioner samt att de anger sig oftare leta recensioner 

än de andra generationerna. Slutsatsen dras att Generation Y vill vara väl medvetna om produkten 

och måna om att göra ett bra köp.  
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Enligt forskningsfråga 2 om hur de tre generationers förtroende för produkten påverkas av negativa 

och positiva online recensioner drar vi en slutsats från studien om att Baby Boomers påverkas mer 

av en positiv recension än en negativ recension. Generation X och Generation Y blir lika påverkade 

oavsett om recensionen är negativ eller positiv. Slutsatsen från studien är att köpintentionen hos 

Baby Boomers och deras förtroende inte påverkas av en negativ recension. 

6.3 Praktiska bidrag  

Den här studiens bidrag till praktiken är att kunna ge marknadsförare ett resultat och en färdig 

diskussion från en empirisk studie där riktiga konsumenter har involveras. Marknadsförare kan 

använda studiens slutsatser vid utformandet av marknadsföringsinsatser för elektroniska recensioner 

riktade mot respektive generation.   

 

Resultatet visar på att positiva recensioner påverkar konsumenternas köpintentioner mer än negativa 

recensioner. Det innebär att som Mauri och Minazzi (2013) hävdar att positiv eWOM ger ökad 

försäljning för produkter, finansiella vinster och starkt varumärke. Trendlinjerna visar att Baby 

Boomers är mer benägna att inte alls påverkas av en negativ recension än en positiv recension. 

Således bör företag som riktar sin eWOM mot äldre konsumenter främja positiva recensioner. 

Studien kan bidra till att produkter som har recensioner, oavsett om de är positiv eller negativ har 

stor påverkan för konsumenter i Generation Y. Därmed bör företagen lyfta positiva recensioner om 

produkter och sänka sina negativa recensioner.  

 

Generationernas internetkunskaper visar att Baby Boomers använder sin ökade och relativt höga 

internetkunskap till att läsa recensioner. Därmed är forskningsfråga 3 uppfylld med att Baby 

Boomers följer den digitala utvecklingen. De är således en viktig generation för marknadsförare att 

ha i åtanke framöver eftersom de omfattas i eWOM-kommunikation som internetanvändare. 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Respondenterna i undersökningen anger att de ofta letar efter recensioner för produkter de är 

intresserade av att köpa. Enligt Strutton et al. (2011) är Generation Y rädda att skriva recensioner på 

grund av vad andra ska tycka och enligt Sirias, Karp och Brotherton (2007) anses Baby Boomers 

vilja hjälpa andra och därmed benägna att skriva recensioner själv. Något som enligt figur 11 

uppgav för samtliga generationer att det inte var troligt att de skulle skriva en recension. Det som 

vidare forskning kan undersöka är varför beteendet finns om att få ta del av andras recensioner utan 

att själv bidra. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Enkät pilotstudie   

 

Bilaga 2. Enkät huvudstudie    

Påverkas du av recensioner och kommentarer på nätet innan du köper en 

produkt online? 
 

Enkätundersökning för Examensarbete VT19 - Frans Norring & Hampus Schöllin.  

 

Syftet med enkätundersökningen är att se om olika generationer agerar olika av recensioner/kommentarer 

online.    

 

Inom ramen för vår undersökning om konsumentbeteenden vill vi gruppera konsumenterna och dela in dem i 

deras respektive generationstillhörighet och analysera om generationerna agerar olika på information från 

e-WOM utifrån recensioner online, och sedan analysera om dess eventuella olikheter grundar sig i 

riskbenägenhet, internetanvändande eller förtroende för varumärken. 

 

Generationstillhörigheterna kommer kopplas till de tre generationerna som idag finns i samhället; Baby 

Boomers, Generation X och Generation Y.  

 

 

Vi är måna om dina svar och ditt svar behandlas självklart konfidentiell och anonymt! Tack på förhand. 
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Demografi (2 frågor) 

 

1. Ange ålder:  

1946-1965 (54-73 år)         1966-1985 (34-53 år)       1986-2005 (14-33år) 

 

 

 

2. Ange kön:  

           Kvinna             Man                 Annan definition 

 

 

 

 

Internetanvändning (2 frågor) 

 

3. Hur skulle du beskriva din internetkompetens? 

1 2 3 4 5 

Dålig     Mycket bra 

 

 

4. Hur ofta letar du efter recensioner på dina nätköp? 

1 2 3 4 5 

Sällan     Ofta 

 

 

Förtroende för varumärket (2 frågor)  

 

5. Hur mycket påverkar en negativ recension ditt potentiella köp? 

1 2 3 4 5 

Inte alls    Mycket 

 

6. Hur mycket påverkar en positiv recension ditt potentiella köp? 

Inte alls     Mycket  

 

Riskbenägenhet (1 fråga) 

 

7. Hur påverkas ditt köp om det inte finns några recensioner?  

1 2 3 4 5 

Inte alls    Mycket 

 

 

Fråga för vidare forskning (1 fråga) 

 

8.  Är det troligt att du skulle skriva en recension om du var nöjd eller missnöjd med en 

produkt eller tjänst?  

1 2 3 4 5 

Inte alls    Mycket 

 

 

 

 

 



 

 46 

Bilaga 3: Fördelning av vetenskapliga artiklar 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


