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SAMMANFATTNING 

 
Titel: Kan jag lita på dig? – En studie om hur demografiska faktorer påverkar 

förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen. 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i företagsekonomi 

Författare: Jonatan Viklund & Robert Sundström 

Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge 

Datum: 2019-09-07 

Syfte: Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom 

försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. 

Metod: Studien använder en kvantitativ forskningsmetod bestående av en survey-

undersökning som behandlade 25 frågor inom demografi samt recensioner knutna till 

fastighetsmäklare. Totalt samlade undersökningen in svar från 100 respondenter varav 

93 från dessa kunde användas. Därefter analyserades de insamlade svaren i SPSS där 

deskriptiv-, korrelations- samt klusteranalys genomfördes. 

Resultat och slutsats: Resultatet av studien visar att det existerar både skillnader och 

likheter gällande förtroende i direkt korrelation till demografiska skiljaktigheter. Två av 

studiens fyra hypoteser verifierades och en verifierades delvis vilket besvarade syftet att 

förtroende till eWOM skiljer sig mellan demografiska grupper. I regel läser majoriteten 

av konsumenterna recensioner, yngre generationer upplever ett större förtroende till 

eWOM och kön eller utbildning har ingen direkt koppling. 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till ökad förståelse för hur demografi påverkar 

förtroendeskapande, i detta fall specificerat till försäljningsbranschen. Studien bekräftar 

och dementerar även tidigare forskning inom konsumentbeteende och demografiska 

frågeställningar samt öppnar upp för vidare forskning. 

Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör fortsätta i våra fotspår men kan 

göras på högre nivå med större kvantitet av respondenter som återspeglar samhället 

bättre. Även mer specificerad forskning till individuella demografiska faktorer och även 

flera faktorers samband till förtroende behövs.  

Nyckelord: Förtroende, demografi, eWOM, recensioner, försäljning, fastighetsmäklare  



 

 

 

ABSTRACT 

Title: Can I trust you? - A study on how demographic factors affect trust in Electronic 

Word of Mouth in the sales industry 

Level: Final assignment for a bachelor’s degree in business administration 

Author: Jonatan Viklund & Robert Sundström 

Supervisor: Jonas Molin & Lars-Johan Åge 

Date: 2019-09-07 

Aim: The aim of the study is to analyze how trust in eWOM in the sales industry is 

affected by demographic aspects. 

Method: The study uses a quantitative research method consisting of a survey which 

dealt with 25 issues in demography and reviews related to real estate agents. In total, the 

survey collected responses from 100 respondents where 93 of these could be used. 

Subsequently, the collected responses were analyzed in SPSS where descriptive, 

correlation and cluster analysis were performed. 

Results and conclusion: The results of the study show that there are both differences 

and similarities in trust in direct correlation to demographic differences. two of the 

study's four hypotheses were verified alongside one partially verified, which answered 

the purpose that trust in eWOM differs between demographic groups. As a rule, 

consumers read reviews, younger generations experience greater trust, and gender or 

education has no direct link. 

Contribution: The study contributes to an increased understanding of how demography 

affects trust, in this case specified to reviews in the sales industry. The study also 

confirms and denies previous research in consumer behavior and demographic issues. 

Further Research: Further research should continue in our footsteps but be done at a 

higher level with respondents who reflect society better. Even more specific research is 

needed for individual demographic factors and a group of factors correlation with trust. 

Keywords: Trust, demography, eWOM, reviews, sales, real estate agents 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Holmgren och Åge (2010); Miremadi, Aminilari och Hassanian-esfahani (2013) menar 

att förtroende är en avgörande beståndsdel för att lyckas med affärer. Detta på grund av 

att beteendefaktorer som ärlighet, uppriktighet och pålitlighet är grundläggande behov 

(Wood, Boles, Johnston & Bellenger, 2008) som behöver finnas för att en konsument 

ska våga ta risken att köpa en produkt eller tjänst. Det finns skillnader i hur förtroende 

uppkommer på internet och i den verkliga världen och det anses svårare att skapa ett 

förtroende online (Beldad, Jong & Steehouder, 2010). 

 

För att förtroende ska skapas online behövs det inte bara att konsumenten skapar ett 

förtroende för motparten utan även för teknologin (Beldad et al. 2010). Filieri, 

Alguezaui och McLeay (2015) menar att Electronic Word-of-Mouth är en elektronisk 

variant av det högst inflytelserika Word-of-Mouth som beskrivs vara ett av det äldsta 

sättet att framföra information om en produkt, tjänst eller upplevelse (Chou, Picazo-

Vela & Pearson, 2013; Daughtery & Hoffman, 2014). Gupta och Harris (2010) menar 

dock att eWOM är mycket större än så då det sprids mer effektivt på grund av 

teknologins framgång och består i tiden till motsats WOM som utspelar sig i realtid och 

försvinner stunden det lämnar munnen. 

1.2 Problemformulering  

Fastighetsmäkleriet beskrivs som ett yrke som erbjuder en tjänst som grundar sig på att 

sammanföra parter som vill sluta avtal med varandra, detta genom att ta en oberoende 

ställning gentemot säljare och köpare (Grauers, Katzin, Rosén & Tegelberg, 2010; 

Jingryd & Segergren, 2015). Yrket beskrivs ha tvivelaktigt anseende på grund av att 

neutraliteten ifrågasätts då mäklaren affärsmässigt ska arbeta för att gynna säljaren 

rörande primärt priset på objektet och villkoren (Grauers et al. 2010). År 2015 hade 

enbart 6 procent av Sveriges befolkning högt förtroende för yrkesutövarna 

(Affärsvärlden, 2015).  

 

Hornik, Satchi, Cesareo & Pastore (2015) menar att den teknologiska utvecklingen 

fortsätter att ständigt skapa fördelar vilket gör att vikten av eWOM i marknadsföring är 
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obestridd. Lerman & Sen (2007) menar att eWOM inte bara behöver vara en i positiv 

bemärkelse för marknadsföring utan även kan vara neutral eller negativ. Syftet är oftast 

att antingen avråda eller råda framtida konsumenter inför ett potentiellt köp (Lerman & 

Sen, 2007). Vi kan alltså se att då förtroende beskrivs som avgörande för försäljning 

(Holmgren och Åge, 2010; Miremadi et al. 2013) är det av stor vikt för försäljare att 

framkalla positiv eWOM.  

 

Forskning kring demografi och dess påverkan till eWOM är bred. Det finns en skillnad i 

hur de två könen använder internet (Bae & Lee, 2011), en stor klyfta mellan 

generationers internetanvändande i och med digitaliseringen (Filieri et al. 2015) och 

skillnader i hur högt förtroende som upplevs till eWOM hos olika konsumenter (Jan & 

Van Dijk, 2006). Därför behöver de förlita sig på sin egen kunskap för att bedöma om 

de kan lita på budskapet eller inte (Fan & Miao, 2012). Genom att ha bearbetat befintlig 

forskning upptäckte vi meningsskiljaktigheter i forskning gällande hur förtroendet till 

eWOM ser ut i olika demografiska grupper. Utöver detta fann vi ett gap i befintlig 

forskning som undersökte förtroende till eWOM inom olika demografiska grupper 

berörande försäljningsbranschen. Detta är ett bidrag till forskningen genom att skapa 

ytterligare förståelse till varför olika demografiska grupper har olika mycket förtroende 

till eWOM inom försäljningsbranschen. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom 

försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. 

1.4 Avgränsningar 

Demografi är ett brett område och beskrivs som vetenskapen om befolkningens 

fördelning, storlek och sammansättning. Det omfattar bland annat ålder, kön, yrke, 

inkomst, religion, etnicitet, intressen, utbildning och civilstånd. På grund av detta har vi 

valt att avgränsa oss till att enbart fokusera på faktorerna ålder, kön och utbildning. Vi 

har även avgränsat oss till internetanvändare då enkätundersökningen genomfördes på 

internet.  
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1.5 Begreppsförklaringar 
 

● eWOM – Förkortning för Electronic Word of Mouth 

● WOM – Förkortning för Word of Mouth 

● SPSS – Förkortning för Statistical Package of Social Science 

1.6 Disposition  

Uppsatsen vi arbetat med följer en normal kvantitativ forskningsmetod, med denna 

bakgrund valde vi att underlätta för läsaren genom att på ett tydligt och lättläst vis följa 

en logisk disposition. Vi började med en inledande del innehållande titelsida, 

sammanfattning och innehållsförteckning för att sedan gå vidare till huvuddelen 

innehållande problembakgrund, syfte, teoretisk referensram, metod, resultat, diskussion, 

slutsats och vidare forskning. Uppsatsen avslutas sedan med litteraturförteckning och 

bilagor.  

 

 

Figur 1 – Disposition (Egen utformning) 
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2. Teoretiska Referensramen  

2.1 Förtroende 

Miremadi et al. (2013); Beldad et al. (2010) menar att även om mycket forskning 

relaterat till förtroende har gjorts så har ännu ingen fullständig och universellt 

accepterad beskrivning uppnåtts. Termen beskrivs ha flertalet olika beskrivningar i olika 

yrkesmässiga fält och har studerats i bland annat fälten etik, politik, psykologi, 

ledarskap, teologi och marknadsföring (Chakraborty, 2008). Tre grundläggande 

beskrivningar är; att förtroende är grunden i alla sociala grupper där folk litar på 

varandra för deras individuella och gruppbaserade uppgifter (Miremadi et al. 2013), att 

förtroende är som en förväntan på beteende hos en samspelspartner och att förtroende är 

ett accepterande för att exponeras för sårbarhet (Beldad et al. 2010).  

 

Förtroende är avgörande för att lyckas med affärer och för att lyckas bygga upp ett 

förtroende handlar det om att leva upp till vad du gör och vad du säger och att inte 

blanda in individens ego (Holmgren & Åge, 2010). Wood et al. (2008) fördjupar 

betydelsen av det Holmgren och Åge (2010) beskriver med att det är beteendefaktorerna 

ärlighet, uppriktighet och pålitlighet som är kärnan i att en person faktiskt lever upp till 

det de gör och säger. Mayer, Davis och Schoorman (1995) beskriver även att förmåga, 

välvilja och integritet är nyckelkomponenter för att öka ett förtroende. 

 

2.2 Förtroende på nätet  
 

Förtroende online definieras som en inställning av förtroende i en situation online med 

en risk för att ens sårbarhet kommer att utnyttjas (Corritore, Kracher & Wiedenbeck, 

2003) samt som att förlita sig på ett företag och dess intressenter angående aktiviteten 

online med fokus på hemsidan de driver (Shankar, Urban & Sultan, 2002). Beldad et al. 

(2010) menar att den första definitionen passar bättre till interaktioner online generellt 

och att den andra är bättre för att förstå i kontext till handel online.  

 

Förtroende online och i den fysiska världen liknar varandra på så sätt att de båda öppnar 

upp för en exponering och därmed accepterande för risker, rädslor och kostnader. På 

samma sätt som förtroende i den fysiska världen måste bevisas innan det uppkommer 

måste även förtroende online göra. Det är här som förtroende online skiljer sig på så sätt 
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att det beskrivs finnas en större tröskel att övervinna för att skapa förtroendet och att i 

den fysiska världen behöver objektet endast skapa förtroende till entiteten eller 

personen. Detta medan att online behövs det förtroende till entiteten eller personen men 

också ett förtroende till teknologin, alltså internet. (Beldad et al, 2010). 

2.3 Försäljning 

Johnson och Matthes (2018); Rouziès, Anderson, Kohli, Michaels, Weitz & Zoltners 

(2005) beskriver att försäljning handlar mycket om att arbeta med dagliga aktiviteter 

som att vårda och skapa nya kundrelationer samt att hitta lösningar på problem. 

Förutom detta beskrivs även försäljare, i kombination med marknadsförare, arbeta 

tillsammans för att skapa behov som konsumenter tidigare inte visste att de hade 

(Rouziès et al. 2005). På grund av att affärer är en dynamisk företeelse beskrivs ett nära 

samarbete inom försäljarens organisation mellan olika yrkeskårer som en viktig 

komponent för företag som arbetar med försäljning (Rouziès et al. 2005; Holmgren & 

Åge, 2010). 

 

För att lyckas med konsten att göra affärer menar Holmgren och Åge (2010) att det 

måste finnas en ömsesidig respekt och förståelse mellan försäljare och konsumenter. 

Detta skapas enligt Holmgren och Åge (2010) genom förtroende och menar att 

förtroende är en ytterst viktig aspekt som skapas från försäljarens handlingar och 

uttalanden, som att exempelvis leverera det du påstår dig kunna. Miremadi et al. (2013) 

menar att förtroende är ett grundläggande element i alla framgångsrika transaktioner.  

2.4 Försäljning kopplat till fastighetsmäklaryrket 

Fastighetsmäklares främsta uppgift beskrivs som att erbjuda en tjänst som grundar sig 

på att sammanföra parter som vill sluta avtal med varandra. Detta genom att ta en 

oberoende ställning gentemot säljare och köpare samt att uppdragen utförs omsorgsfullt 

och med iakttagande av god fastighetsmäklarsed (Grauers et al. 2010; Jingryd & 

Segergren, 2015). Konsumenter menar att förtroende är en viktig aspekt vid val av 

fastighetsmäklare (Crozier & McLean, 1997) och för att få praktisera yrket beskriver 

Grauers et al. (2010) att samhället ställer vissa grundläggande krav eftersom det anses 

ligga ett allmänt värde i att en fastighetsmäklare är en person som såväl säljare, köpare 

och spekulanter kan ha förtroende för. För att förstärka förtroendet till branschen finns 
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det lagstiftning, etiska regler och två branschaktörer som hjälper till att utöva kontroll 

(Jingryd och Segergren, 2015).  

 

Även om fastighetsmäklaren ska ha en oberoende ställning gentemot säljare och köpare 

samt ska tillvarata båda parters intressen så beskrivs det inte realistiskt att tro att en 

mäklare faktiskt är fullständigt neutral. Detta på grund av att mäklaren i direkt 

affärsmässiga överväganden som priset på objektet, villkoren et cetera har ett speciellt 

förhållande till säljaren som normalt sett vill få ut ett så högt pris som möjligt och att 

mäklaren presterar så bra som möjligt för att uppnå detta (Grauers, 2010). Vid fall då 

konsumenter inte känner förtroende till fastighetsmäklaren kan alltså den affärsmässiga 

relationen försämras (Holmgren & Åge, 2010; McKnight & Chervany 1996).  

 

En fastighetsmäklares arbete är en tjänst som inte går att pröva på innan köp. Filieri et 

al. (2015) menar att på grund av att traditionella tjänster som restauranger, 

hotellvistelser, semesterresor samt upplevelser ofta inte går att testa på innan tjänsten 

har köpts så är konsumenter benägna att samla information från hemsidor där andra 

konsumenter har recenserat tjänsten som erbjuds. Detta för att då få en känsla för hur 

tjänsten kommer vara i förväg, vilket byggs på förtroende till andra (Filieri et al. 2015).  

2.5 Från WOM till eWOM 

WOM kan i skrift tidigast spåras till 1533 då det omskrev i The Oxford English 

Dictionary. Brown, Broderick och Lee (2007); Kirby och Marsden (2006) menar att 

WOM är ett informationsutbyte som sker mellan konsumenter utanför företagens 

kontroll och som berättar om produkten, tjänsten eller upplevelsen från ett 

kundperspektiv och inte ett säljande perspektiv. Det är ett av de äldsta sätten att 

framföra information om en produkt, tjänst eller upplevelse och kan enligt Chou et al. 

(2013) nuförtiden ses som en marknadsföringsteknik. WOM är sedd som en av de mest 

inflytelserika faktorerna som påverkar konsumentbeteende enligt Daugherty och 

Hoffman (2014) och är speciellt viktigt i de branscher där möjligheterna att testa på 

produkten eller tjänsten innan ett köp är små eller obefintliga Litvin, Goldsmith och Pan 

(2008); Cheung och Thadini (2012).  

 

Den teknologiska utvecklingen fortsätter ständigt att skapa fördelar och Hornik et al. 

(2015) menar att vikten av eWOM i marknadsföring är obestridd. Huete-Alocer (2018) 
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beskriver eWOM som primärt recensioner och kommentarer online, där konsumenter 

ger sin ärliga bild av en produkt eller tjänst. Lerman och Sen (2007) menar att det kan 

vara negativt, positivt eller neutralt men oftast har som syfte att avråda eller råda 

framtida konsumenter till ett köp. Vissa forskare såsom Filieri et al. (2015) menar att 

det av teknologins framfart nya fenomenet eWOM endast är en elektronisk variant av 

WOM men många forskare motsäger sig detta och menar att skillnaderna är fler än så 

och även av större betydelse. Hussain, Ahmed, Jafar, Rabnawaz och Jianzhou (2017) 

menar att förtroendenivån mellan de två fenomenen skiljer sig. Det traditionella WOM 

utövas i realtid, ansikte mot ansikte mellan en och eller flera personer, som ofta är 

bekanta, genom ett föredrag eller en dialog. eWOM kan spridas när som helst, av precis 

vem som helst och som ibland kan väljas att vara anonym. Detta kan ha en negativ 

påverkan på trovärdigheten i de branscher som tidigare nämnts där WOM är speciellt 

viktigt. (Hussain et al. 2017).  

 

Ytterligare skillnader mellan fenomenen menar Gupta och Harris (2010) är att eWOM 

sprids mer effektivt med hjälp av teknologins framgång och att den även består i tiden. 

Med det menas att WOM utspelar sig i realtid och “försvinner” stunden som orden 

lämnat munnen på den ursprungliga källan (Gupta & Harris, 2010) samtidigt som 

eWOM enligt Cheung och Lee (2012) i den virtuella världen tillåter potentiella, 

pågående eller redan befintliga konsumenter att publicera åsikter, kommentarer och 

recensioner av produkten eller tjänsten på bland annat personliga bloggar, 

diskussionsforum (t.ex. familjeliv.se) recensionssidor (t.ex. reco.se) och sociala 

medieplattformar (t.ex. facebook.com) där recensionerna och åsikterna inte bara sprids 

fortare än WOM utan även kan bestå i åratal efter publicering. 

 
På vilken plattform och hur eWOM presenteras är också av stor betydelse beskriver 

Meuter, McCabe och Curran (2013) och menar att eWOM på tredje parts oberoende 

plattformar istället för företagets egna inger mer förtroende för konsumenten och 

därmed ökar köplusten. Park, Lee och Han (2007) bekräftar ovanstående med tillägget 

att kvalitén på själva recensionen och även antalet recensioner också har en inverkan på 

konsumenten. Det vill säga att en produkt eller tjänst som har flertalet välskrivna 

recensioner inger ett högt förtroende. Abubakar och Ilkan (2016); Mauri och Minazzi 

(2013) beskriver eWOM som den i särklass största påverkan på en konsument i dess 

köpbeteende under kategorin informationssökande. Bughin, Doogan och Vetvik (2010) 
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menar att uppemot och över 50 % av människor som konsumerar online idag är starkt 

påverkade av eWOM. En hög siffra men relativt låg om den jämförs med Confente 

(2015) som istället bedömer siffran till 92 %. Följande hypotes har utformats för att 

bekräfta tidigare forskning: 

 

Hypotes 1: Konsumenter läser mer ofta än sällan recensioner om fastighetsmäklare 

innan val av fastighetsmäklare. 

 

2.6 Förtroende inom eWOM 
 

Porter (2017) menar att WOM ger ett högre förtroende än eWOM generellt. Detta på 

grund av att eWOM ofta publiceras av främlingar medan WOM ofta kommer från en 

familjemedlem eller en bekant, till exempel en nära vän eller kollega. Detta är något 

som även Cheung, Lee och Rabjohn (2008) håller med om, men poängterar att eWOM 

som publiceras av nära vänner eller familj har en nästintill lika hög trovärdighet som 

WOM från samma krets.  

 

Trovärdigheten sitter dock inte till fullo i vem som delar med sig av eWOM utan har 

även att göra med innehållet av själva recensionen. Är den tvåsidig, det vill säga tar upp 

både det positiva och negativa med produkten eller tjänsten, så är förtroendet i vissa fall 

högre jämfört med en recension som endast talar till produktens eller tjänstens fördel. 

Detta då det som konsument kan verka för bra för att vara sant. (Chen, Nguyen, Klaus 

& Wu, 2015). En negativ recension kan även vara positivt ifall företaget besvarar den 

negativa kritiken på ett professionellt sätt och som bemöter kritiken antingen med svar 

eller förklaring på den givna kritiken (Fogel & Zachariah, 2017). Christodoulides, 

Michaelidou och Argyriou (2012) fann i sin undersökning att människors förtroende är 

högre när de först presenteras för negativ eWOM för att därefter mötas med positiv 

eWOM jämfört med om ordningen är tvärtom. Således är det inte förvånande att eWOM 

används flitigt, dels i marknadsföring dels för att lära känna konsumenterna närmare 

(Yang, 2017).  

 

Lee och Young (2009) menar att konsumenter är mer benägna att lita på andra 

konsumenter än företagssäljare och att eWOM inger mer förtroende än traditionella 

marknadsföringskanaler såsom TV, radio och tidningsreklam. Detta går i linje med vad 

Brown et al. (2007) menar med att eWOM är ett konsument-dominerat fenomen där 
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förtroendet ligger högt då det anses vara uppriktiga tankar och omdömen från 

konsumenten som sprids vidare. Det räcker dock inte att en recension skrivs hur som 

helst eller av vem som helst. Enligt Reichelt, Sievert och Jacob (2014); Filieri, McLeay, 

Tsui och Lin (2018) anses en recension som trovärdig ifall skribenten påvisar en 

erfarenhet och kunskap om produkten eller tjänsten, och uttrycker sig som att de på ett 

ärligt och villkorslöst sätt försöker förmedla denna fakta vidare. Detta menar Cheung, 

Luo, Sia och Chen (2009) går hand i hand med hur en andra part uppfattar recensionen. 

Om denne uppfattar skribenten som ärlig så stärks förtroendet men om recensionen 

uppfattas som ”köpt” eller ”partisk” minskar förtroendet för recensionen och i sin tur 

även produkten eller tjänsten. Hirzianto, Yuliati och Kirbrandoko (2019) menar dock att 

recensioner som ärligt uppger att de är ”köpta” och innehar ett samarbete med företaget 

i fråga fortfarande kan inge förtroende, speciellt om det är en ärlig uppfattning om 

produkten eller tjänsten med både positiva och negativa aspekter. 

 

Meng, Wang och Zheng (2018); Park och Lee (2009); Honrik et al. (2015); Kietzmann 

och Canhoto (2013) är eniga om att positiv eWOM höjer förtroendet för tjänsten eller 

produkten och negativ eWOM sänker förtroendet. Arli och Dietrich (2017) menar att 

företag kan råka ut för negativ kritik och dåligt rykte ifall de inte känner till 

kundgruppens demografi och personlighet. Guido, Peluso och Provenzano (2010) 

instämmer och menar att en sådan vetskap kan hjälpa företag att förstå vad som 

frambringar positivt rykte och förtroende hos framtida konsumenter. Av den 

anledningen och uppsatsens natur kommer demografiska variabler kopplade till 

förtroende och eWOM att djupgående förklaras längre ned i teorikapitlet och därefter 

undersökas i resultatdelen.  

 

2.7 Könsskillnader 
 

Bae och Lee (2011) menar att det har funnits skillnader i hur de två könen använder 

internet ända sedan dess skapelse. Kvinnor använder sig till stor del av internet för att 

dela med sig av information, känslor och tankar samt för att få stöd av exempelvis 

familj och vänner (Miletsky, 2010; Sun, Song, House & Kwon, 2019; Gefen & Ridings, 

2005). Utöver detta är kvinnor även mer benägna att aktivt söka tillgänglig information 

för att kunna kommunicera vidare detta till de sociala grupperna vilket leder till att 

kvinnor skapar starka sociala band online där de är känslomässigt involverade (Sun et 
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al. 2019). I dessa grupper absorberar och sympatiserar de åsikter och intressen varandra 

emellan i större mån än män, vilket i sin tur leder till att de, i vissa fall, känner en större 

tillit till eWOM. (Sun et al. 2019; Putrevu, 2001; Ladhari, 2013; Fan och Miao, 2012). 

Awad och Ragowsky (2008); Yi-Wen och Yi-Feng (2012) menar att ovanstående 

teorier grundar sig i att kvinnor är mer emotionella under köpprocessen och av den 

anledningen enklare accepterar och litar på eWOM.  

 

Enligt Mishra, Maheswarappa, Maity och Samu (2017) använder män internet till stor 

del för att utforska nya teknologier, spela spel och hålla sig uppdaterad om sportsliga 

och politiska nyheter. Utöver detta så menar Fallows (2005) att män är mer benägna att 

skriva recensioner om ett företag eller dess produkt eller tjänst. Rialti et al. (2017); 

Mishra et al. (2017) menar att män, precis som kvinnor, känner ett starkt förtroende när 

information kommer från bekanta eller sociala grupper då män enklare blir påverkade 

av socialt tryck. Män tenderar att lätt hamna i engagerade gemenskaper som de känner 

stark tillit till (Rialti et al. 2017). Detta återspeglas även av Otterbacher (2013) som 

undersökte trovärdigheten i recensioner på könsdominerade hemsidor. På IMDb 

(Internet Movie Database) upplevdes manliga recensioner mer trovärdiga än kvinnors 

och kvinnors recensioner sorterades ofta bort. Detta kan bero på att IMDB främst 

används av män vilket ledde till att kvinnors recensioner sorterades bort då män ville 

läsa recensioner skrivna av likasinnade (Otterbacher, 2013). 

 

Tidigare forskning inom hur könsskillnader påverkar förtroende inom eWOM skiljer sig 

åt och olika resultat har visats (Zhang, Zhao, Cheung & Lee, 2014). Bae och Lee 

(2011); Garbarino och Strahilevitz (2004) hävdar att kvinnor är mer benägna att förlora 

förtroende för en produkt eller tjänst vid negativ eWOM medan Cheung et al. (2009) 

menar att negativ eWOM till och med kan höja förtroendet hos kvinnor eftersom de är 

mottagliga och accepterande av andras åsikter och finner en trygghet i en mångfald av 

åsikter. Mot bakgrund av den tidigare forskningens meningsskiljaktigheter har 

nedanstående hypotes utformats:  

 

Hypotes 2: Det finns ingen signifikant skillnad i hur män och kvinnor upplever 

förtroende till recensioner om fastighetsmäklare. 
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2.8 Åldersskillnader  
 

För att se hur åldersskillnader påverkar förtroende inom eWOM behöver vi se över hur 

åldersfördelningen avspeglar sig över internetanvändning. Detta på grund av eWOMs 

betydelse som ett marknadsföringsverktyg som används och sprids över internet (Filieri 

et al. (2015). Jan och Van Dijk (2006) beskriver att det finns en klyfta mellan 

generationers internetanvändande i och med digitaliseringen. Enligt Davidsson, Palm 

och Melin-Mandre (2018) finns det idag 1,1 miljoner svenskar som inte alls eller sällan 

använder internet. Faktorer relaterade till lågt internetanvändande beskrivs bestå av att 

de bor på mindre orter, har en sämre ekonomisk situation men främst på grund av ålder 

(Davidsson et al. 2018). Äldre människor beskrivs använda internet i en signifikant 

mindre mängd än den yngre befolkningen (Davidsson et al. 2018).  

Jan och Van Dijk (2006); Kim och Ammeter (2018) beskriver att detta beror på att 

yngre människor har ett större intresse och enklare bygger upp kunskaper om internet på 

grund av att de är generationen som föddes med dess tillgängligheten. Detta gör att de 

redan utvecklat kunskaper från en ung ålder och då ser det som en tillhörande del av 

vardagen. I kontrast menar Findahl (2010); Jan och Van Dijk (2006) att äldre människor 

är mer kritiska till funktionen av internet och har svårt att inge förtroende, till stor del på 

grund av den initiala inställningen vid internets uppkomst, ett ointresse samt dess 

möjliggörande för användare att vara anonyma. 

 

Meuter et al. (2013); Park et al. (2007) beskriver att plattformen eWOM presenteras på 

har en stor betydelse för hur mycket förtroende som inges. En tredje parts oberoende 

hemsida där recensioner skrivs av tidigare, oberoende konsumenter inger högre 

förtroende än recensioner på företagets egen hemsida och allra lägst förtroende visade 

sig bland recensioner som företagen själva har skrivit ut på deras egna hemsidor 

(Meuter et al. 2013; Park et al. 2007). Bei, Chen och Widdows (2004) menar dock att 

detta inte överensstämmer för äldre befolkningsgrupper. Bei et al. (2004) fann i sin 

undersökning att äldre människor upplevde störst förtroende för vad företagen själva 

berättade om produkter eller tjänster, antingen på den egna hemsidan eller på 

traditionella plattformar för reklam såsom TV och radio. 

Hutchinson (2017) beskriver att en stor del av de plattformar som eWOM sprids på är 

sociala medier. Detta är en av anledningarna till att yngre personer är mer påverkade av 

eWOM än äldre då det är plattformar som de vanligtvis är bekväma med att utforska 
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(Hutchinson, 2017). Detta går i linje med Fine, Girona och Petrescu (2017); Goncalves, 

Silva och Martins (2018) som menar att desto yngre en person är desto mer benägen är 

den att leta efter information på internet och Ordun (2015) fann att yngre personer i 

vissa fall litar mer på eWOM från vänner över internet än WOM från vänner från 

verkliga livet. Med bakgrund till tidigare forskning som presenterats har följande 

hypotes utformats. 

 

Hypotes 3: Yngre konsumenter upplever högre förtroende till recensioner om 

fastighetsmäklare än äldre konsumenter. 

 

2.9 Utbildning 
 

Som tidigare nämnt är förtroende en väsentlig del av eWOM och försäljning. Cheong 

och Morrison (2011); Benwell och Stokoe (2007); Fan och Miao (2012) menar att 

konsumenter kan stöta på problem att mäta hur trovärdiga källor till eWOM är online 

och därför måste lita på sig egen expertis, i form av kritiskt tänkande, för att då 

bestämma informationens trovärdighet. Brookfield (1987); Kurfiss (1988) definierar 

kritiskt tänkande som förmågan att utvärdera informationskällor, utmana antaganden, 

förstå sammanhang, analysera argument och använda metakognition.  

 

Att lära sig kritiskt tänkande har även erkänts nödvändigt av högskolor som har 

accepterat initiativet att integrera kritiskt tänkande under kurser, detta bland annat för att 

studenterna ska kunna lösa viktiga frågor senare i arbetslivet som det inte alltid finns ett 

självklart svar till (Kunch, Schnarr & van Tyle, 2014; Blue, Taylor, & Yarrison-Rice, 

2008; Celly, 2007; Crenshaw, Hale, & Harper, 2011; Weast, 1996). Att öka 

studenternas kritiska tänkande är en långvarig process där det kritiska tänkandet blir 

bättre desto längre utbildningen varar. Brown och Bielinska-Kwapisz (2015) beskriver 

att 55% av studenter visar på ökat kritiskt tänkande de första två åren av högre studier 

och efter fyra år är siffran istället på 64%. Vi kan alltså se att studenter generellt blir 

bättre på att öka det kritiska tänkandet i korrelation med studietiden.  

 

Chou et al. (2013) upptäckte i sin undersökning att studenter med en begränsad 

ekonomisk situation använde eWOM på olika vis beroende på om priset på produkten 

eller tjänsten uppfattades som högt eller lågt. Om priset var lågt lästes och jämfördes 
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recensioner i mindre grad än om det var högt, till exempel vid märkesprodukter och 

elektronik. Denna användning av eWOM får medhåll av Leong, Hew, Ooi och Lin 

(2019) men de menar dock att det inte hade med studenternas ekonomi att göra utan 

istället utgångspunkten att vara kritiskt tänkande och jämförande. 

 

Leong et al. (2019); Akhter (2012) menar att den utbildningsgrad som en konsument har 

påverkar förtroendet olika vid eWOM. De fann att människor med en högre utbildning 

är mer pålästa och visar ett större intresse av recensioner än de konsumenterna med liten 

eller obefintlig utbildning. Detta menar Law och Buhalis (2013); Akhter (2012) vara ett 

resultat av att människor med högre utbildning är mer familjära med teknologi, i större 

mån är kritiskt tänkande och mer utvärderande av anonyma källor. Konsumenter med 

lägre utbildning beskrivs istället som att de enklare blir påverkade av eWOM till följd 

av en brist i kritiskt tänkande och att de således får ett starkare förtroende för produkten 

eller tjänsten utan att ifrågasätta skribentens intentioner (Akhter, 2012).  

 

Hypotes 4: Konsumenter med låg utbildningsgrad upplever högre förtroende till 

recensioner om fastighetsmäklare än konsumenter med hög utbildningsgrad. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsansats. 
 

Inledningsvis började vi med att titta på den tidigare forskningen inom området för att 

utvärdera modeller och därigenom se vad som passade vår studie bäst. Vi fann att en 

majoritet av underlaget bestod av studier som behandlade forskningen på ett kvantitativt 

sätt. Detta beskrivs som en insamling av numeriska data och att den kvantitativa 

metodologin har en förkärlek för det naturvetenskapliga synsättet och att synen på 

verkligheten är objektiv. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver generaliserbarhet som något forskare vanligtvis är 

intresserade av för att kunna generalisera resultatet av en undersökning till andra 

grupper och situationer än det som varit aktuellt i det specifika fallet. För att göra detta 

beskriver Eliasson (2013) att kvantitativa forskningsmetoder är vad som lämpar sig 

bäst. Även Trost (2012) beskriver att det är kvantitativa forskningsmetoder som lämpar 

sig bäst för studier som är av beskrivande art där fokus ligger på att förklara hur diverse 

olika ting har ett samband och utifrån detta ta fram statistik i bland annat procentsatser. 

Även vi ska forska i ett område där vi planerar att få fram statistik på ett tydligt och 

förklarande sätt. Med denna bakgrund såg vi att denna forskningsmetod skulle passa vår 

studie och valde därför att fortsätta på tidigare forskningens spår och forma en 

kvantitativ studie. 

 

Tillvägagångssättet vi valde att utföra arbetet utifrån var ett deduktivt synsätt. Detta 

beskriver Bryman och Bell (2013) som att hypoteser deduceras från teorin och sedan 

prövas empiriskt, samt att kvantitativ forskning generellt handlar om relationen mellan 

teori och forskning är av deduktivt slag. Användandet av hypoteser stöder vi på grund 

av att det passar bäst in på det vi vill kunna analysera genom att vi genomför 

experimentell forskning innehavande av konkretisering och specificering (Bryman & 

Bell, 2013), samt då vi hade en strävan efter att förklara sambandet mellan variabler. 
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3.2 Forskningsdesign  
 

En tvärsnittsdesign är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning där material 

ska insamlas av enkätundersökningar, vilket är fallet för vår studie. Vid en 

tvärsnittsdesign så insamlas data från mer än en analysenhet vid mer än ett tillfälle. 

Detta analyseras sedan för att komma fram till kvantifierbara data som ska ha en 

koppling till två eller fler variabler. Efter detta så granskas den data vi framfört för att 

upptäcka befintliga eller obefintliga samband eller mönster. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Eftersom vi önskar att undersöka samband och mönster så anser vi att en webbaserad 

enkätundersökning är ett bra tillvägagångssätt för att samla in den empiriska data 

kopplat till studien vi söker och för att sedan framställa den. Bryman och Bell (2013) 

menar att enkätundersökningar även är ett bra tillvägagångssätt för att göra detta på 

grund av dess tidseffektivitet och kostnadsbild. 

 

3.3 Hypoteser 
 

Vi har utformat fyra hypoteser genom att undersöka det nuvarande forskningsläget som 

berör hur konsumenter upplever förtroende rörande eWOM samt hur detta förtroende 

ser ut i olika demografiska grupper. Hypotes 1 skapades för att bekräfta det nuvarande 

forskningsläget till att konsumenter faktiskt berör eWOM vid val av köp av tjänst. 

Hypotes 2–4 berör hur de olika demografiska grupperna vi valt att undersöka har 

förtroende till eWOM rörande recensioner om försäljare. För att besvara skapade 

hypoteser beskriver Bryman och Bell (2011) att sanningshalten ska bevisas genom 

prövning.  

3.3.1 H1 

Konsumenter läser mer ofta än sällan recensioner om fastighetsmäklare innan val av 

fastighetsmäklare. 

3.3.2 H2 

Det finns ingen signifikant skillnad i hur män och kvinnor upplever förtroende till 

recensioner om fastighetsmäklare. 

3.3.3 H3 

Yngre konsumenter upplever högre förtroende till recensioner om fastighetsmäklare än 

äldre konsumenter. 
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3.3.4 H4 

Konsumenter med låg utbildningsgrad upplever högre förtroende till recensioner om 

fastighetsmäklare än konsumenter med hög utbildningsgrad. 

 
3.4 Datainsamling 

3.4.1 Population och urval 

 

Trost (2012); Bryman och Bell (2013) beskriver en population som den 

befolkningsgrupp studien riktar sig mot. I vårt fall riktade sig studien mot samtliga 

personer i Sverige över 18 år som haft att göra med en fastighetsmäklare oberoende 

ålder, kön eller andra specificeringar. Trost (2012); Bryman och Bell, (2013) menar att 

det är dyrt och tidskrävande att undersöka större populationer vilket gjorde att vi fick 

undersöka en mindre grupp. Eriksson och Widerheim-Paul (2014) beskriver dock att 

mindre undersökningar fortfarande kan ge en rättvis bild om respondenternas andelar är 

representativ för studien. Vi kan se att våra respondenters könsfördelning stämmer bra 

in på hur fördelningen ser ut i Sverige generellt där det ungefär är hälften män och 

hälften kvinnor (SCB, 2018).  

 

När målet beskrivs vara att nå ut till hela populationen kallas det för en 

totalundersökning (Trost, 2012). Som vi i stycket ovanför nämnde beskrivs det som dyrt 

och tidskrävande att undersöka större populationer (Trost, 2012; Bryman och Bell, 

2013). Vi valde på grund av detta att använda ett sannolikhetsurval som Bryman och 

Bell (2013) syftar på att urvalet har gjorts slumpmässigt. Vi genomförde detta genom att 

sprida enkätundersökningen genom våra personliga sociala medier i diverse olika 

grupper samt på våra personliga sidor. Detta ansågs vara ett tidseffektivt sätt att samla 

så många svar som möjligt på en kort tid samt inte bidrog till en ekonomisk förlust. 

Detta kan även enligt Bryman och Bell (2013) beskrivas som ett bekvämlighetsurval 

som är ett urval av de personer som enkelt fanns tillgängliga för oss och var enkla att få 

tag på. I och med sannolikhetsurvalet samt bekvämlighetsurvalet menar Trost (2012); 

Bryman och Bell (2013) att en miniatyrbild av populationen inte kan uppnås.  
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3.5 Enkätundersökning 

3.5.1 Utformning av enkät 

 

Enkätundersökningen utformades med hjälp av det kostnadsfria programmet Google 

Forms. Undersökningen inleddes med att berätta att den var helt frivillig att avbrytas när 

som helst, information om hur lång tid som undersökningen i snitt tog att respondera på 

och att resultatet av enkäten enbart ska användas till studien. Utöver detta informerade 

även introduktionen att ingen data kommer sparas ned av oss för eget bruk eller till 

tredje part utöver Googles egen policy som vi även länkade till.  

 

Vi valde att utesluta en kort beskrivning om själva ämnet och frågorna då vi ville 

undvika att skapa förutfattade meningar som i sin tur skulle kunna påverka resultatet. 

Utöver ovanstående så valde vi att uppdela enkäten i skiljaktiga teman. Ejlertsson 

(2014) menar att denna typ av uppdelning är väsentlig för kvantitativa studier och ger 

respondenten en känsla av logik och ordning. Vi började därför enkäten med 

demografiska frågor (till exempel ålder, kön, inkomst) följt av en kontrollfråga och 

därefter frågor om recensioner på internet.  

3.5.2 Utformning av enkätfrågor 

 

Enkätens första tema var som tidigare nämnt den demografiska delen. Dessa frågor 

valdes ut med stöd från tidigare forskning av Trost (2012). Vid varje fråga inom detta 

tema utvärderade vi de olika alternativen noggrant. Här nedan ger vi ett exempel på 

detta i form av frågan om kön.  

1. Vilket kön har du?  (Svarsalternativ 1Man 2Kvinna 3Annat) 

2. Definierar du dig som…? (Svarsalternativ 1Man 2Kvinna 3Annat) 

3. Är du…?  (Svarsalternativ 1Kvinna 2Man 3Annat) 

Denna fråga kan kännas ”kantig” med syftning på att i samband med en enkät så har 

respondenterna inget kön. Vi kände även att ordet ”kön” kan vara laddat på olika sätt 

hos olika människor och valde därför att undvika det helt. Det bästa alternativet för 

denna typ av fråga nummer 2, vilket även var alternativet vi bestämde oss för att 

använda. (Trost, 2012) 
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Nästkommande tema av enkäten bestod av frågor om eWOM och närmare bestämt 

recensioner på internet. För att göra dessa frågor valde vi att titta på hur den tidigare 

forskningen i samma område valt att utforma deras. Vi tittade specifikt på forskningen 

gjort av Park et al. (2007); Cheung et al. (2014) På grund av att frågorna Park et al. 

(2007); Cheung et al. (2014) utformat är på engelska fann vi ett behov av att översätta 

dem till svenska. Detta på grund av en vilja att ha hela enkäten på samma språk för att 

undvika förvirring samt på grund av ett antagande att en majoritet av våra respondenter 

kommer att ha svenska som modersmål och därav kunna reflektera över frågorna på ett 

mer fördjupat plan än vad som hade varit möjligt på sekundära språk.  

 

Att översätta frågornas språk för anpassning både till respondenterna och författarna är 

positivt då det ger författarna chansen att utforma enkäten på ett sätt som genomsyrar 

syftet med studien på bästa sätt och även utesluter respondenterna från språkmässiga 

barriärer. Dock finns det en risk med att översätta frågor till andra språk. Detta eftersom 

det är svårt att översätta en mening till ett annat språk med exakt samma betydelse kan 

resultatet av våra översatta frågor möjligtvis skilja sig från resultatet i de originella 

studierna. (Ejlertsson, 2014) 

 

Vi är dock övertygade om att detta var det bästa sättet för oss att fortgå enkäten. Bland 

annat så har vi översatt ”When i buy a product on-line, the reviews presented on the 

Web site are helpful for my decision making” till ” När jag ska hitta en mäklare finner 

jag recensioner om mäklaren hjälpsamma för mitt beslutsfattande”. En sammanfattande 

tabell med källor till samtliga frågor finns bifogad i referenslistan under bilaga 6. 

3.5.3 Utformning av svarsalternativ 

 

Vi valde att använda Likertskalan för utformning av svarsalternativen till frågorna 

sammanhängande till eWOM. Likertskalan används för att få fram ett register av vad 

respondenternas åsikter är till frågor och detta med hjälp av olika sifferskalor. 

Likertskalan ger respondenter ett val att stämma in var den befinner sig på en skala där 

den lägsta siffran exempelvis visar att respondenten är starkt emot eller inte alls 

instämmer och den högsta siffran är starkt för eller instämmer helt. Detta är till större 

fördel och även ger mer utförliga svar än andra svarsalternativ som exempelvis är 

utformade för ja eller nej svar. (Björkqvist, 2012) 
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Trost (2012) menar att för underlätta bearbetningen av enkätsvaren så är det bra att 

samma svarsskala ska användas för samtliga frågor så mycket som möjligt. Både 

tidigare undersökningar av Park et al. (2007) och Cheung et al. (2009) använde 

Likertskalan vilket övertygande oss att använda detsamma. Park et al. (2007) och 

Cheung et al. (2009) baserade frågorna med ett intervall av antingen 5 eller 6 möjliga 

svarsalternativ. Vi valde dock att använda ett intervall av 7 svarsalternativ, detta på 

grund av att ge respondenterna möjligheten att ställa sig helt neutrala i frågeställningar 

de inte hade en åsikt till samt för att skapa större bredd än vid 5 alternativ.  

Till frågorna relaterade demografi valde vi inte att använda Likertskalan på grund av 

frågornas utformning. Det hade exempelvis varit ohållbart och förvirrande för en 

respondent att svara på frågan om de definierar sig som en man, kvinna eller annat 

genom ett intervall med 7 steg. Till dessa frågor använde vi samma skala som Trost 

(2012) rekommenderade.  

 

    Likertskalan     

  1         2         3         4         5         6         7      

Instämmer inte alls            Neutralt                     Instämmer helt 

Figur 2 – Likertskalan (Egen utformning) 

 

3.6 Insamling av enkätsvar 

3.6.1 Forskningsetik 

 

Under pilot- och enkätundersökningens arbetsgång valde vi att följa de fem etiska 

principer Bryman och Bell (2013) skapat genom att del av arbete från 

företagsekonomiska och andra samhällsvetenskapliga organisationer. Dessa principer 

handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de respondenter 

som är aktuella i forskningsexperimentet. Vi eftersträvade att följa dessa principer och 

vi började med att under introduktionen till enkätundersökningen förklara att den var 

frivillig att svara på och att alla svar skulle hållas konfidentiella. Vi valde även att 

beskriva vilka vi skribenter var, varför vi genomförde undersökningen och garanterade 

att inte föra vidare svaren till andra ändamål. Genom att göra detta uppfyllde vi samtliga 

etiska principer.  
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3.6.2 Etiska principer 

 

Informationskravet går ut på att forskarna ska informera alla berörda personer om 

forskningens aktuella syfte, detta inkluderar att ha information om alla de moment som 

ingår i undersökningen. Samtyckeskravet beskriver hur alla personer som deltar i 

undersökningen ska ha vetskapen om att deltagandet är frivilligt och att de då inte har 

något krav under undersökningens gång att slutföra den. Principen går även in på att om 

personen i fråga är minderårig så kan det finnas ett krav på föräldrars eller 

vårdnadshavares godkännande. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Konfidentialitet- och anonymitetskravet beskriver att alla uppgifter om samtliga 

personer som ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. 

Det ska inte vara möjligt för obehöriga personer att ta del av uppgifterna. 

Nyttjandekravet beskriver att de uppgifter som har samlats in av enskilda personer för 

undersökningens ändamål enbart går till undersökningen och inte andra ändamål. Falska 

förespeglingar är det sista kravet och beskriver att vi som forskare inte ska ge 

respondenterna en falsk eller missvisande information om undersökningen. Exempelvis 

kan detta handla om att inte ge undersökningspersonerna en falsk anledning till syftet av 

undersökningen eller ett missvisande ursprung. (Bryman & Bell, 2013) 

3.6.3 Pilotundersökning 

 

Bryman och Bell (2013); Eliasson (2013) menar att det är viktigt att testa en enkät på en 

mindre grupp potentiella respondenter innan den skickas ut till en bredare population. 

Eliasson (2013) beskriver detta som en pilotundersökning. Detta görs för att se om det 

finns några fel på undersökningen som skribenterna har missat, varit otydliga med et 

cetera. Pilotundersökningar beskrivs som en möjlighet att få till en så bra enkät som 

möjligt (Bryman & Bell, 2013; Eljertsson, 2014).  

 

Vår pilotundersökning skickades till 20 bekanta där hälften var studenter och hälften 

arbetade, totalt fick vi tillbaka 17 svar. Eftersom flertalet av våra frågor grundar sig i 

tidigare forskning av Park et al. (2007); Cheung et al. (2009) så kände vi oss trygga i att 

de har prövats noga och de frågor som vi kände att vi ville ha utvärderade var de av 

demografisk art. Trots detta valde vi att ha med frågorna från Park et al. (2007); Cheung 
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et al. (2009) i pilotundersökningen för att se ifall vår språkliga översättning kan ha blivit 

fel och lett till missförstånd.  

 

Respondenterna beskrev enkäten som övergripande bra genom exempelvis att den hade 

en bra struktur, bra formulerade frågeställningar, var informativ och att bra 

svarsalternativ erbjöd. Då fyra av respondenterna ifrågasatte en demografisk fråga som 

berörde föräldrarnas hemland med att den kan vara känslig valde vi att exkludera den 

från undersökningen. Vi fick även tips att i introduktionen beskriva ungefär hur lång tid 

enkäten kommer ta att besvara, vilket även Trost (2012) menar är viktigt då 

respondenter inte vid första anblick har en uppfattning om det vilket kan sänka 

motivationen att slutföra enkäten. Sista tipset var att korrigera frågan som berör 

sysselsättning, detta då 3 respondenter hade mer än en syssla. Vi löste detta genom att 

ändra frågan till huvudsyssla, alltså vad respondenterna primärt gör. 

3.6.4 Spridning av enkät 

 

Efter genomförd pilotstudie och slutgiltiga utformningen av enkäten genomförde vi då 

ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013). Vi spred enkäten genom våra 

personliga Facebook-profiler, på Facebook-grupper (exempelvis studentgrupper 

tillhörande studenter på Högskolan i Gävle) samt till närstående som även de spred den 

vidare till deras Facebook-vänner. Utöver spridningen på Facebook och det verkliga 

livet så mejlades enkäten ut till respondenter som inte finns på sociala medier. 

 

Det preliminära målet med spridningen var att få in svar från 100 respondenter för att 

kunna få ett generaliserbart resultat. Eljertsson (2014) menar att två påminnelser är att 

ses som optimalt vid enkätundersökningar för att få svar av de som glömt att svara, inte 

bestämt sig om de ska svara et cetera. På grund av detta skickade vi ut en påminnelse 

två dagar efter publicering och ytterligare en påminnelse fyra dagar efter publicering. 

Vid första påminnelsen hade vi fått in 34 svar, vid sista påminnelsen låg vi på 67 svar 

och undersökningen stängdes när vi hade fått in 100 svar. 

3.6.5 Bortfall 

 

För att kontrollera respondenternas noggrannhet i läsandet av frågorna valde vi att 

använda en kontrollfråga. Frågan placerades i slutet av de demografiska frågorna och 

löd ”Kontrollfråga. Välj svarsalternativet: Tiger. Tack vare denna fråga kunde vi enkelt 
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gallra bort de respondenter som inte svarade Tiger. Denna kontrollfråga gjorde att vi 

fick plocka bort fyra respondenter. Kontrollfrågan lades mitt emellan våra två teman för 

att ha en kontrollfråga i ett rimligt (inte allt för sent, inte allt för tidigt) skede i enkäten.  

 

Utöver kontrollfrågan så ströks även en respondent som svarade ‘’annat’’ på frågan 

angående vilket kön de var. Detta på grund av ett för smalt underlag av respondenter 

med valda svaret samt en tidsbrist för analysering. Hade även någon respondent svarat 

att de var i åldersspannet 0–17 år hade även dessa behövts strukits på grund av att 

Bryman och Bell (2013) menar att det kan leda till etiska svårigheter att använda 

respondenter som inte är myndiga. I denna studie svarade ingen det alternativet vilket 

ledde till att inget bortfall på grund av etik behövde göras. 

 
3.7 Analysering av data 

3.7.1 Omkodning 

 

För att mjukvaruprogrammet SPSS skulle kunna analysera vår insamlade data från 

enkätundersökningen behövde vi koda om svaren till siffror. Från Google Forms 

laddades svaren ner till ett Microsoft Excel-dokument som sedan laddades upp i SPSS. 

Därefter ändrades alla svarsalternativ, som inte redan var siffror, om till just siffror. 

Åldersspannet 18–24 år blev siffra 1, 25–35 år siffra 2, svaret ”man” på könsfrågan 

kodades om till siffran 1 och kvinna till siffran 2 och så vidare. Detta kallas enligt 

Bryman och Bell (2013) för en kvantifiering av data som görs eftersom vi med enklare 

medel ska kunna genomföra den kvantitativa analysen. Endast en respondent svarade 

”annat” på könsfrågan och plockades därför bort då denna respondent ansågs som en 

minoritet och inga slutsatser kunde dras från endast en respondent.  

 

Med vetskap om hur de olika analysmetoderna i SPSS fungerar och även hur data 

presenteras togs beslutet att koda om ett lågt resultat till en låg siffra. Till exempel, som 

ovan visat, låg ålder kodades om till en låg siffra, en låg utbildningsgrad till en låg siffra 

och en hög utbildningsgrad till en hög siffra. Genom att koda om på detta sätt 

förenklade det för oss att förstå resultatet i analysen. De frågor som gällde recensioner 

svarades med Likertskalan och behövdes därför inte kodas om. Där betydde ett högre 

resultat att respondenten instämmer mer på påståendet i enkätfrågan än vad ett lågt 

resultat gjorde. Fullständig omkodning finns i bilaga 5. 
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3.7.2 SPSS analys 

 

Vi valde att använda programmet SPSS (Statistical Package of Social Science) som är 

en välkänd mjukvara för olika typer av analyser och även inom kvantitativa forskningen 

är det den mest använda mjukvaran för analyser inom samhällsvetenskap. Ytterligare en 

anledning till valet av SPSS var att vi i tidigare kurser använt programmet och det 

tillsammans med rekommendationer såg vi ingen anledning att använda någon annan 

mjukvara. (Bryman & Bell, 2013) 

3.7.3 Deskriptiv analys 

 

Nästa steg i SPSS var att genomföra en deskriptiv analys. En deskriptiv analys är enligt 

Pallant (2013) ett strukturerat upplägg som på ett schematiskt vis sammanställer datan 

som resulterar i en överblick över relevanta värden i analysen. Den deskriptiva analysen 

tillhandahåller värden som medelvärde, maxvärde och minimumvärde. Den visar även 

på standardavvikelser som är ett mått på hur mycket svaren avviker från medelvärdet 

och visar alltså på utstickande svar från respondenterna. Den deskriptiva analysen 

återspeglas i bilaga 2 och användes dels för en överblick dels för att undersöka 

hypoteserna.  

3.7.4 Korrelationsanalys 

 

Korrelationsanalys är en analysmetod som enligt Pallant (2013) används för att kunna 

mäta sambandet eller korrelationen mellan två variabler. Pallant (2013) beskriver också 

Pearson Product-moment correlation, en viss metod inom korrelationsanalys, som en 

vanligt förekommande metod och vi valde att använda denna då syftet med vår 

undersökning och hela uppsatsen var att ta reda på huruvida förtroendet till eWOM 

påverkas av demografiska aspekter. Denna metod mäter korrelationskoefficientens 

styrka mellan två variabler där styrkan mäts i värden från 1 till -1 där 0 är ett neutralt 

läge och inte visar något samband. 1 och -1 visar lika starkt samband med skillnaden att 

om 1, som kallas för ett perfekt positivt samband visas så är variabel x hög även när 

variabel y är hög och om -1, som menas med ett perfekt negativt samband visas så är 

den ena variabeln hög när den andra är låg (Bryman & Bell, 2013).  
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Utöver koefficienterna så visar korrelationsanalysen även signifikans mellan variabler. 

Den visar stark signifikans och acceptabel signifikans. Stark signifikans visas i systemet 

som två asterisker (**) och acceptabel signifikans visas med en asterisk (*). Den 

statistiska signifikansen ger oss ett betyg på hur säkert det är att resultatet vi ser kan 

generaliseras om det undersökningen skulle undersökas vid ett annat tillfälle till en 

likadan population. Med den starka signifikansen menas att det är 99% sannolikhet att 

resultatet skulle bli liknande ifall studien genomfördes igen och med acceptabel 

signifikans är sannolikheten 95%. (Bryman & Bell 2013)  

3.7.5 Klusteranalys 

 

Därefter genomfördes klusteranalyser. Ordet kluster kan översättas till grupper och med 

en klusteranalys menas att mjukvaran känner av vilka respondenter som är närmast 

varandra, eller mest lika, utifrån hur de har svarat på enkäten (Bryman & Bell, 2013). Vi 

genomförde en icke-hierarkisk klusteranalys och undersökte resultaten från olika antal 

kluster, bland annat tre, fyra och fem kluster för att ge mjukvaran en chans att lokalisera 

ett urval ur respondenterna som svarade på ett visst avvikande sätt. Vi beslutade oss för 

att använda fyra kluster då både tre och fem kluster resulterade i en uppdelning av en 

redan avvikande grupp av respondenter som inte var relevant för studiens syfte.  

 

Vid första körningen med klusteranalys gick det inte att utläsa någon relevant 

information då många variabler fanns och det blev för mycket information för att kunna 

dra slutsatser. Klusteranalyser genomfördes därför inte som en heltäckande 

undersökning av enkäten utan för varje variablerna som betydde mest för studiens syfte. 

Klusteranalyserna utvärderades både enskilt och i kombination av korrelationsanalysen 

och den deskriptiva analysen för att säkerställa resultatet och se att det inte var någon 

tillfällighet med någon av analysmetoderna. 

 

3.8 Kvalitetskriterier 

3.8.1 Vetenskaplig kvalitet 

 

Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) menar att för att ett arbete ska hålla en hög 

vetenskaplig nivå bör det uppfylla fyra kriterier. Dessa beskrivs som att arbetet ska vara 

ha en kritisk syn, vara neutral till tidigare forskning och resultatet, ha en systematisk 

struktur och innehålla en problematisering. Under arbetsprocessen har vi fokuserat på 
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att försöka hålla oss inom dessa ramar för att öka kvalitén på forskningen. Förutom 

detta har vi även fokuserat på att faktiskt arbeta på rätt sätt för att nå en hög validitet och 

reliabilitet för att då ha möjligheten att generalisera resultatet. Detta beskriver Bryman 

och Bell (2013) som viktigt inom deduktiv forskning. 

3.8.2 Validitet 

 

Bryman och Bell (2013) menar att validiteten bedömer huruvida de från 

undersökningen framtagna slutsatserna hänger ihop eller inte och om undersökningen 

faktiskt mäter det som syftet med själva studien är. Vi utformade våra frågor efter att 

genomförd teoretisk referensram samt problematisering för att besitta en gedigen grund 

inom ämnet och även kunna tänka ut frågor som faktiskt besvarar vårt syfte. Eliasson 

(2013) menar på att en studies validitet kan mätas ifall en hög reliabilitet återspeglas och 

menar även att reliabilitet alltid är högre än validitet. Bryman och Bell (2013) 

förtydligar att det finns två typer av validitet; intern validitet och extern validitet.  

 

Den intern validiteten handlar om hur giltigt och hållbart ett framtaget resultat och det 

kausala sambandet det speglar är samt huruvida det går att fastslå att sambandet mellan 

två eller flera variabler är varaktigt eller ej. Extern validitet talar om ifall 

undersökningens resultat är generaliseringsbart eller ej samt urvalets betydelse i studien. 

Om andra forskare använder samma urval och samma frågor som oss och finner att ett 

samband återfinns i en likadan undersökning är den interna validiteten hög (Bryman & 

Bell 2013).  

3.8.3 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär huruvida resultatet från studien blir densamma om undersökningen 

skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2011). Här beskriver även Eliasson (2013) 

att ju mer vi faktiskt kan lita på att en undersökning går att upprepa och därför få samma 

resultat som tidigare forskningen uppnådde desto högre reliabilitet har den. Utöver detta 

beskriver även Eliasson (2013) att data som undersökningen mäter måste vara 

kontrollerbara för att då inte kunna ifrågasättas. Eliasson (2013) beskriver även att 

genom konsekvent arbete med variabler samt formulera tydliga instruktioner för 

undersökningen hur de skall genomföras så ökar möjligheterna för reliabilitet.  
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För att öka reliabiliteten för forskningen vi bedrev så valde vi att ta hjälp av tidigare 

forskning Park et al. (2007) och Cheung et al. (2009) inom samma område där 

reliabiliteten hade visat sig hög. Vi behövde visserligen översätta och korrigera frågorna 

något men behöll den faktiska frågeställningen. Förutom detta arbetade vi även mycket 

med vår pilotstudie för att säkerhetsställa att de frågor vi valt i den var genomförbara att 

ha i den riktiga.  

3.8.4 Generalisering 

 

Forskare är vanligtvis intresserade av att kunna säga något om i vilken utsträckning 

resultaten kan generaliseras till andra grupper och situationer än de som varit aktuella i 

den specifika undersökningen. Detta för att kunna hävda att om ett antal personer svarar 

på en enkät så ska resultaten även kunna appliceras på personer utanför undersökningen. 

(Bryman & Bell, 2011) 

  

Vi behövde alltså efter att vi hade genomfört studien fundera över hur möjligheterna för 

att just den forskningen vi genomfört kunde appliceras på andra grupper. För att detta 

ska vara möjligt så är ett sannolikhetsurval en bra urvalsteknik. Ett sådant urval har 

gjorts på slumpmässig grund, vilket innebär att varje enhet i populationen har en chans 

att bli vald, detta blir generellt representativt (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vi genomförde istället ett bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist och våra bristfälliga 

ekonomiska tillgångar. Detta är ett urval av personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga för forskaren. Resultaten från bekvämlighetsurval kan fortfarande vara 

mycket intressanta men problemet med en sådan urvalsstrategi är att det är omöjligt att 

generalisera resultaten, eftersom vi inte vet vilken population detta stickprov är 

representativt för. Dock vill vi med arbetet fortfarande framhäva de resultaten som visat 

sig ha statistisk signifikans men alltså inte generalisera befolkningen i sin helhet. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

3.9 Metodkritik 
 

Vi insåg under arbetets gång att vi inte skulle ha möjligheten att generalisera studien 

vilket bedöms vara av vikt vid en kvantitativ undersökning. Detta på grund av valet att 

sprida studien på ett bekvämt och effektivt sätt genom plattformen Facebook samt 

marknadsföra den till interna kretsar som familj och vänner. Bekvämlighetsurval anses 
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inte möjligt att generalisera då urvalet inte representerar en generell majoritet. (Bryman 

och Bell, 2011) 

 

Resultatet vi arbetat fram är alltså mer en representation av vår umgängeskrets 

antydningar än den generella konsumentens. Umgängeskretsar tenderar att likna 

varandra mer än vi kanske tror. Att två vänner spelar fotboll och går på samma 

universitet behöver nödvändigtvis inte vara en slumpartad företeelse. Begreppet ’lika 

barn leka bäst’’ har en viss förankring i forskningen och är inte bara ett begrepp som har 

myntats från ingenting. Förutom demografiska faktorer där sociala strukturer bland 

annat spelar in så finns det även en genetisk likhet mellan vänner och partner som är 

större än normaliteten. Detta beskrivs som en blandning av genetiska och sociala 

faktorer som gör att vänskapspar har liknande värderingar, tycker om samma saker och i 

många fall väljer samma utbildning. (Domingue, Belsky, Fletcher, Conley, Boardman & 

Harris, 2018) 

 

Vi kan alltså se att vad som beskrivs som att människor tenderar att bilda sociala 

relationer med andra som liknar dem (Domingue et al. 2018). Detta gör så att urvalet 

inte blir en representativ generell majoritet. I fallet med denna survey-undersökning kan 

alltså slutsatsen dras att många respondenter själva kommer att arbeta inom ramen för 

fastighetsförmedling vilket kan förändra attityder till exempelvis enkätfrågan’ ’Jag 

anser att recensioner om en mäklare oftast är trovärdiga’’ då de har en personlig 

anknytning till yrket. Förutom representationen krävs det även att undersökningen ska 

ha besvarats av mer än de 100 respondenter vi hade, vi anser på grund av detta att 

generaliserbarhet inte uppnås och att undersökningens facit endast kan representera 

urvalet vi använt.  

 

Undersökningen hade även skapat större intresse ifall urvalet hade en större divergens 

bland respondenterna. 41,4% var i vårt fall mellan åldern 18–24 år gamla samt 45% 

svarande med att de hade studier som sin huvudsysselsättning. Dessa siffror stämmer 

inte överens med samhället i stort vilket visar urvalets begränsade skillnader där 

liknelserna mellan respondenterna var många. Med ett större antal respondenter som i 

sin tur mest troligt hade varit mer generaliserande hade svaren med största sannolikhet 

haft större skildring vilket hade utökat möjligheterna till att se fler, större eller mindre 

skillnader och likheter. 
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Efter färdigställande av analyseringen kunde vi urskilja att delar av 

enkätundersökningen inte hade behövts för att besvara ställda hypoteser. Frågor som’ 

’Ange din genomsnittliga månadsinkomst efter skatt (SEK)’’, ‘’Är du religiöst 

troende?’’ hade ingen riktig förankring i det vi sökte efter. Hade vi istället kunnat 

koncentrera oss på att fördjupa frågor med större betydelse hade resultatet och 

diskussionen varit ännu mer förklarande.  

 

 

3.10 Studiens utformande sammanfattad 
 

Nedan i figur 3 demonstreras hur arbetets gång har sett ut för studien då den genomgått 

vissa steg för att lyckas besvara dess syfte. Studien började i biblioteket där tidigare 

forskning inom ämnet noga och i stor mängd lästes, jämfördes, antecknades ner och 

summerades. Tack vare detta steg lyckades vi lokalisera ett praktiskt problem och även 

skiljaktigheter i befintlig forskning, som vi med förhoppning att reda ut, genomförde en 

enkätundersökning med avseende på. Därefter analyserades resultatet av 

undersökningen med hjälp av SPSS och olika analysmetoder för att sedan kunna dra 

slutsatser. 

 

 

 

Figur 3 - Utformande sammanfattad (Egen) 
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4. Resultat 

4.1 Deskriptiv analys 
 

Sammanlagt identifierades 100 respondenter med tillhörande svar varav vi bedömde att 

93 av dessa var kvalificerade till undersökningen efter bortfall, se ”3.6.4 Bortfall”. 

Fördelningen mellan könen bör anses som relativt jämt med en mindre majoritet 

kvinnor bestående av 49 (52,7%) vilket kvarlämnar männen till 44 (47,3%). Utdrag ur 

den deskriptiva analysen visas här nedan i tabell 1 och tabell 2 och den fullständiga 

deskriptiva analysen återfinns i bilaga 2. 

     

    Tabell 1 - deskriptiv analys 1 (SPSS) 

    

Tabell 2 - deskriptiv analys 2 (SPSS) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

figur 4 – Könsfördelning visat genom ett cirkeldiagram (Egen) 

 

 

Vidare kunde vi med hjälp av den deskriptiva analysen utläsa att medelvärdet för 

frågorna 16, 17 och 18 låg mellan 5,07 och 5,34 vilket återspeglar att svaren för dessa 
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frågor var närmare ”instämmer helt” än ”instämmer inte alls”. Detta betyder att 

medelvärdet av respondenternas gemensamma svar tyder på att de mer ofta än sällan 

läser recensioner om mäklare, de anser att recensionerna hjälper dem i beslutsfattandet 

och även inger förtroende för mäklaren. För fråga 19 och 20 utläses medelvärdet till 

3,39 samt 2,53 vilket indikerar på att respondenternas svar gränsar närmare till 

”instämmer inte alls” till frågorna huruvida de oroar sig i efterhand om de inte har läst 

en recension vid redan anlitat mäklare och även gällande frågan om de ansåg det som en 

börda att läsa recensioner. 

 

Vid frågorna 21, 22, 23 och 25 låg medelvärdet närmare ”instämmer helt” med värden 

mellan 4,44 och 4,78 och betyder att mertalet av respondenterna anser att recensioner 

om mäklare är trovärdiga, ger dem en ökad kunskap om mäklaren, att recensionen 

stämmer in på verkligheten och även motiverar till ett beslutsfattande. Fråga 24 som 

handlade om huruvida recensionen om mäklaren ansågs som saklig fick ett medelvärde 

på 3,93 vilket gränsar till ett neutralt svar som endast minimalt lutar åt ”instämmer inte 

alls”. 

 
4.2 Korrelationsanalys 
 

Korrelationsanalysen som sedan genomfördes visas mellan bilagorna 3 och 6. Med 

hjälp av en korrelationsanalys uppvisas huruvida det finns något samband eller 

korrelation mellan olika frågor, se ”3.7.4 Deskriptiv Analys”. Resultatet visade på både 

stark och acceptabel signifikans mellan frågorna. Det starkaste sambandet var mellan 

fråga 17 och 18 som behandlade frågorna huruvida recensioner om mäklare är 

hjälpsamma för respondentens beslutsfattande och om recensionerna ger respondenten 

förtroende för mäklaren. Dessa frågor hade en stark, positiv signifikans på 0,867**. 

4.2.1 Den demografiska korrelationen  

 

För de demografiska frågorna visade resultatet även här på samband om än inte lika 

starka som i ovanstående stycke. Mellan fråga 2 (ålder) och frågorna 3 (sysselsättning), 

5 (lön), 6 (relationsstatus), 10 (boendeform) och 13 (personligen någon gång anlitat en 

mäklare) visades en stark signifikans mellan varandra samt en acceptabel signifikans 

mellan fråga 2 och 4 (utbildning). Korrelationen mellan fråga 2 och frågorna 3, 5 och 13 

hade störst signifikans med ett spann på 0,588** till 0,511**. Mellan fråga 3 och, med 
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undantag från fråga 2 som redan nämnts ovan, frågorna 4 (utbildning) och 5 återfanns 

även där en stark signifikant med spannet på -0,436** till 0,400**. Se bilaga 3 för 

hänvisning. 

4.2.2 Korrelationen inom eWOM 

 

De frågor som resulterade i flest samband, både starka och acceptabla, var de som 

berörde själva recensionerna om mäklarna och visas i bilaga 4. Fråga 17 hade en stark 

signifikans mellan samtliga frågor och fråga 16 hade en stark signifikans med resterande 

frågor kopplade till eWOM förutom fråga 24 där det gick att utläsa en acceptabel 

signifikans. Fråga 20 visade resultat på en negativ signifikansnivå till flera andra frågor 

varav 16,17,18 och 22 innehöll stark signifikans och till frågan 21 acceptabel 

signifikans. Fråga 20 berörde huruvida respondenterna ansåg det som en börda att läsa 

recensioner om fastighetsmäklare vilket i denna analys indikerar att respondenterna som 

visade positiva reaktioner om recensionerna inte ansåg det som en börda att läsa dem. 

4.2.3 Korrelation mellan ålder och eWOM 

 

Den andra frågan i vår enkätundersökning, nämligen åldern på respondenterna, visar 

samband med ett antal av frågorna gällande recensioner. Det utläses en stark negativ 

signifikans till fråga 18 och 25 samt en acceptabel signifikans till fråga frågorna 16, 17, 

19, 23 och 24. Detta betyder att ju yngre respondenten är desto mer läser de recensioner 

om mäklare samt så uppfattar de recensionerna som mer hjälpfulla för beslutsfattandet, 

förtroendeingivande, instämmande på verkligheten, sakliga samt motiverar ett 

besluttagande till större del än vad de äldre respondenterna angav för svar. Säkrast 

signifikant samband utläses till att de yngre respondenterna litar på mäklaren efter lästa 

recensioner samt att recensionerna motiverar dem till ett beslutsfattande.  

 

Tabell 3 – korrelationsanalys ålder och eWOM (SPSS) 

4.2.4 Korrelation mellan kön och eWOM 

 

Vid en korrelationsanalys av fråga 1 (könsfrågan) ställt mot alla frågor som berörde 

recensioner gick det inte att utläsa några övertygande samband. Det starkaste sambandet 
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på 0,147 avlästes till fråga 21. Detta visar att kvinnor i högre utsträckning än män 

upplever förtroende för recensioner om mäklare. Till fråga 22 visades ett samband till 

0,113 vilket antyder att kvinnor anser att recensioner bidrar till en ökad kunskap om 

mäklaren i större mån än män. Vi kan se ett svagt, negativt samband till fråga 24 vilket 

indikerar att män i större mån än kvinnor finner recensioner om mäklare som sakliga. 

Slutligen finner vi ett svagt samband till fråga 19 på -0,106 vilket antyder att kvinnor 

inte oroar sig lika mycket i efterhand ifall de anlitat en mäklare utan att läsa recensioner 

om denne innan. Inget av sambanden som presenteras ovan har varken något 

acceptabelt eller signifikant samband och bedöms därför som en antydan till ett 

samband istället för ett bekräftat samband. 

Tabell 4 – korrelationsanalys kön och eWOM (SPSS) 

 

4.2.5 Korrelation mellan utbildningsgrad och eWOM 

 

Inget signifikant eller acceptabelt samband av gick att utläsa från fråga 4 

(utbildningsgrad) och frågorna gällande recensioner vilket visas i tabell 5 nedan. Det 

starkaste sambandet visar sig till fråga 20 på -0,199 vilket antyder att respondenter med 

högre utbildning i mindre grad ansåg det som en börda att läsa recensioner. Resterande 

resultat befinner sig mellan intervallen 0,001 – 0,073 vilket varken tyder på något 

samband eller en antydan.  

  

 

 

Tabell 5 – korrelationsanalys kön och utbildningsgrad 

 
Tabell 5 – korrelationsanalys utbildning och eWOM (SPSS) 

 
 

 

4.3 Klusteranalys 
 

Genom klusteranalysen sammanställs respondenterna i fyra kluster. Genom denna 

analys utläses att förtroendet till dels recensioner om fastighetsmäklare och dels 

fastighetsmäklare som försäljare skiljer sig beroende på respondenternas svar på de 

demografiska frågorna. Kluster 1 och kluster 4 är de som skiljer sig åt mest markant och 
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består av 8 (8,6%) respektive 7 (7,5%) av respondenter. I kluster 2 och 3 finner vi 

resterande 48 (51,6%) och 30 (32,3%) respondenter. Klustren döptes om till ”Farfar 

Fredrik”, ”Sonen Simon”, ”Mamma Moa” och ”Pappa Patrik”. Anledningen till 

kallelserna samt en djupare förklaring av samtliga kluster följer nedan och själva 

analysen demonstreras i tabell 6 och 7. 

 

 

Tabell 6 – Klusteranalys stapeldiagram (SPSS)            Tabell 7 – Klusteranalys klusterindelning (SPSS) 

 

 

4.3.1 Kluster 1 – ”Farfar Fredrik” 

 

Respondenterna i kluster 1 bestående av 8 respondenter, har den högsta åldern av 

samtliga kluster, består endast av män och gemensamt för samtliga är att högsta 

genomförda utbildningen är på grundskolenivå. Dessa personer kännetecknas av att ha 

ett neutralt förtroende till både recensioner om fastighetsmäklare och fastighetsmäklare. 

På frågorna om de oroar sig i efterhand vid redan anlitad mäklare om de inte har läst 

recensioner ställer sig ”Farfar Fredrik” neutral och anser i liten grad som en börda att 

läsa recensioner. Klustret döptes just till ”Farfar Fredrik” på grund av dess höga ålder 

och att 100% av antalet respondenter var män. Snittåldern för klustret låg på 34–45 år 

och är i vardagen inte att ses som en ålder för en farfar, men för att förtydliga att detta 

var den äldsta gruppen av män ansåg vi detta som en förtydligande benämning för att 

undvika missförstånd med kluster 4. 
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4.3.2 Kluster 2 – ”Sonen Simon” 

 

Majoriteten av respondenterna, 48 (51,6%) återfinns i kluster 2. Även här med 

majoriteten (65,2%) män och med antingen en högskole- eller universitetsutbildning en 

som de för närvarande håller på att slutföra. Detta tillsammans med det klustret med 

lägst ålder (18–24 år) ledde fram till att vi namngav klustret till ”Sonen Simon”. Detta 

kluster definieras som, och sticker också ut på grund av det högsta förtroendet till 

recensioner om fastighetsmäklare, det högsta förtroendet till fastighetsmäklare överlag 

och även den högsta oron över att anlita en fastighetsmäklare utan att läsa en recension. 

”Sonen Simon” tycker inte alls som en börda att läsa recensioner om fastighetsmäklare 

och är det kluster som generellt är mest positiv till recensioner om fastighetsmäklare.  

4.3.3 Kluster 3 – ”Mamma Moa” 

 

Detta kluster namngavs till ”Mamma Moa” dels på grund av sin snittålder på 25–34 år, 

som var mitt emellan ”Farfar Fredrik” och ”Sonen Simon”, och dels på grund av 

könsfördelningen där majoriteten var kvinnor (77,3%). Klustret innehöll svar från 30 

(32,3%) respondenter och samtliga med antingen slutförd eller påbörjad högskole- eller 

universitetsutbildning. ”Mamma Moa” kännetecknas av en trovärdighet till recensioner 

om fastighetsmäklare som är något under snittet för undersökningen samt ett lågt 

förtroende till fastighetsmäklare. Utöver detta ansåg ”Mamma Moa” att hon inte oroade 

sig om hon anlitade en fastighetsmäklare utan att ha läst recensioner om denna. Till 

skillnad från ”Farfar Fredrik” verkar detta inte bero på att det kändes som en börda att 

läsa recensioner då ”Mamma Moa” är den som svarade närmast ”instämmer inte alls” 

på den frågan. 

4.3.4 Kluster 4 – ”Pappa Patrik” 

Analysens sista kluster benämns som ”Pappa Patrik” och består av undersökningens 

sista 7 (7,5%) respondenter, vilket gör den till det minsta klustret. Namnet tilldelades då 

åldern är i samma nivå med ”Mamma Moa”, och då den består till 100% av män. 

Utbildningsnivån är även i detta kluster antingen genomförd eller en pågående studie 

inom en högskole- eller universitetsutbildning. Precis som hos ”Farfar Fredrik” anser 

”Pappa Patrik” det som en stor börda att läsa recensioner och denna inställning 

återspeglas även i resterande svar. Han utmärker sig som den mest negativt inställda till 

recensioners trovärdighet, innehar minst förtroende för fastighetsmäklare och absolut 
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inte oroar sig i efterhand ifall han inte har läst recensioner om en redan anlitad mäklare. 

Inom detta kluster finner vi flertalet av de respondenter som har svarat 1 på Likertskalan 

och alltså inte alls instämmer i de frågor som rörde förtroende, hjälpsamhet, 

beslutstagande och motivation gentemot recensioner.  
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5. Diskussion  

 

5.1 Läsandet av recensioner 

 
Studiens syfte är att analysera demografiska faktorers påverkan på förtroende för 

eWOM inom försäljningsbranschens. För att analysera detta behöver vi först förstå till 

vilken grad konsumenter använder sig utav eWOM. Bughin et al. (2010) menar att 

uppemot och över 50% av människor som konsumerar online blir påverkade av eWOM 

medan Confente (2015) istället hävdar att denna siffra är på 92%. Vid en utvärdering av 

den deskriptiva analysen går det att utläsa att en majoritet av respondenterna läser 

recensioner om fastighetsmäklare och att en stor del av denna majoritet (30,6%) menar 

att de alltid gör det. Endast 13,3% av respondenterna svarade att de sällan eller aldrig 

gör det. 20,4% svarade neutralt på frågan vilket lämnar oss med följande fördelning: 

 

 

Tabell 8. Läsande av recensioner (Egen)  

 

Genom att subtrahera respondenterna som svarade “Sällan eller aldrig” från totalen 

kvarstår 86,7% som i någon form, till någon del läser recensioner av fastighetsmäklare. 

Vår undersökning visar därmed på liknande resultat som Confente (2015) som beskrev 

siffran som 92%. Vi anser att en anledning till vårt höga resultat är på grund av att den 

tjänst som fastighetsmäklare erbjuder beskrivs som svår att testa på innan köp och även 

att återlämna. Detta leder konsumenter till att vara extra vaksamma vid val av 
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fastighetsmäklare och därmed läser recensioner i hög grad. Vi menar att detta resultat 

går i linje med det Filieri et al. (2015); Daugherty och Hoffman (2014); Litvin et al. 

(2008); Cheung och Thadini (2012) menar med att vid val av tjänster som inte går att 

testa på innan köp och är svåra att återlämna är det speciellt viktigt för konsumenten att 

besöka hemsidor och samla information. Hade studien istället analyserat läsandet av en 

tjänst eller produkt med mindre risktagande för konsumenten hade resultatet kunnat visa 

på ett lägre läsande av recensioner och istället närmat sig Bughin et al. (2010) resultat 

som istället var på 50%. 

 

Majoriteten av respondenterna upplevde det inte heller som en börda att läsa recensioner 

om fastighetsmäklare varpå vi ser ett samband mellan ett högt läsande av recensioner 

och en låg upplevelse av börda. Detta går att koppla mot Filieri et al. (2015) som menar 

att om recensioner ses som en nödvändighet att läsa uppfattas inte läsandet som ett 

irriterande moment och utförs då i större utsträckning. Mot bakgrund av den tidigare 

forskningen av Filieri et al. (2015); Daugherty och Hoffman (2014); Litvin et al. (2008); 

Cheung och Thadini (2012) och studiens resultat verifieras hypotes 1 som visar att 

konsumenter mer ofta än sällan läser recensioner om fastighetsmäklare. 

 

5.2 Köns påverkan på förtroende till eWOM 
 

Den deskriptiva analysen visar på en relativt jämn könsfördelning bland respondenterna 

med endast en liten majoritet kvinnor (52,7%). Med utgångspunkt ur Eriksson och 

Widerheim-Paul (2014) är denna procentuella fördelning av respondenterna optimal för 

att ha möjligheten att spegla eventuella könsskillnader även om respondentantalet är 

lågt. Vid en undersökning av korrelationsanalysen visades inget samband till att kvinnor 

läser recensioner i större utsträckning än män. Detta resultat förvånade oss då den 

tidigare forskningen av Miletsky, (2010); Sun et al. (2019); Gefen och Ridings (2005) 

beskrev hur kvinnor till större del än män använder sig av internet för att dela med sig 

av information, känslor, tankar och dels för att aktivt söka efter denna information. Sun 

et al. (2019) menar att på grund av detta så skapar de i större uträckning liknande 

intressen och åsikter vilket då har en effekt av att öka förtroendet till eWOM.  

 

Under vår survey-undersökning valde vi att ställa frågan’’När jag ska hitta en mäklare 

på nätet så läser jag alltid recensioner om mäklaren’’. Resultatet av denna fråga visade 
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att män och kvinnor inte skiljer sig åt vid läsandet av recensioner om mäklare. Detta ger 

oss alltså en förklaring och motbevisar den tidigare forskningen av Miletsky, (2010); 

Sun et al. (2019).; Gefen och Ridings, (2005) som menade att förtroendet ökar som en 

effekt av det ökande läsandet. 

 

Korrelationsanalysen visade inte heller några starka samband mellan respondentens kön 

eller någon av resterande frågor kopplade till recensioner. En svag antydan till samband 

fanns till att kvinnor, i högre mån än män, upplever förtroende till recensioner om 

fastighetsmäklare, anser att recensioner bidrar till en ökad kunskap om 

fastighetsmäklaren samt inte oroar sig lika mycket ifall de redan anlitat en mäklare utan 

att ha läst recensioner om denne. Detta går i linje med Sun et al. (2019); Putrevu, 

(2001); Ladhari, (2013); Fan och Miao, (2012) som menar att kvinnor, i vissa fall, kan 

känna ett större förtroende till recensioner än män då de är mer emotionella under 

köpprocessen och skulle kunna förklara det svaga sambandet. Då sambandet dessvärre 

inte visade vare sig stark eller acceptabel signifikans kan vi varken bekräfta eller 

dementera denna forskning enbart med hjälp av korrelationsanalysen och letar istället 

svar i klusteranalysen. 

 

Klusteranalysen visar att i kluster 3 (Mamma Moa), med en något högre andel kvinnor, 

olikt resultatet ur korrelationsanalysen, upplever förtroendet till fastighetsmäklare och 

recensioner om denne något lägre än medelvärdet. Jämförs “Mamma Moa” med kluster 

2 (Sonen Simon), som består av en majoritet män, ser vi hos “Sonen Simon” det högsta 

förtroendet till fastighetsmäklare och recensioner om dessa. Detta resultat skulle svagt 

kunna gå att koppla till Mishra et al. (2017) som menar att män kan känna högre 

förtroende till recensioner än kvinnor beroende på recensionens ursprung. Vår 

undersökning gav dock inte respondenten någon information om recensionens ursprung 

och dessa teorier kan därför inte användas som starka argument i denna undersökning 

utan istället som en svag antydan till samband. 

 

Genom fortsatt bearbetning av klusteranalysen såg vi att de två klustren ”Farfar 

Fredrik” och ”Pappa Patrik” var de som visade lägst förtroende till fastighetsmäklare 

och recensioner om dessa och av dessa var ”Pappa Patrik” som det kluster med lägst 

förtroende. Då även det kvinnodominerade klustret ”Mamma Moa” visade på lågt 

förtroende till både fastighetsmäklare och recensioner om dessa betyder detta att vårt 



 

39 

 

resultat går emot tidigare forskning av (Miletsky, 2010; Sun et al. 2019; Gefen och 

Ridings, 2005) som menar att kvinnor känner högre förtroende och (Mishra et al. 2017; 

Rialti et al. 2017 som menar att män istället känner högre förtroende och istället menar 

att kön inte är bestämmande för det upplevda förtroendet. 

 

Filieri et al. (2015) menar att konsumenter inte finner läsandet av recensioner som en 

börda i de fall där produkten eller tjänsten inte går att testa på innan köp. Detta 

dementerar vår klusteranalys där både ”Pappa Patrik” och ”Farfar Fredrik” var de 

som visade på högst andel upplevd börda av samtliga kluster. ”Mamma Moa” visade 

istället på en låg känsla av börda vilket betyder att kön och ålder har en direkt påverkan 

till den upplevda bördan då äldre män upplever en signifikant högre börda vid läsande 

av recensioner än kvinnor. För detta fynd finnes inget stöd i tidigare forskning. 

 

Det som är gemensamt för dessa tre kluster med lägst förtroende i undersökningen är att 

de har en högre ålder än genomsnittet. Utöver detta har de en olika hög utbildningsgrad 

och de är av olika kön. Vi kan med andra ord inte se några signifikanta samband där kön 

har en påverkan på förtroendet till recensioner om fastighetsmäklare och verifierar 

därmed hypotes 2 ”Det finns ingen signifikant skillnad i hur män och kvinnor upplever 

förtroende till recensioner om fastighetsmäklare”. Vi kan istället se en antydan till att 

ålder är den avgörande faktorn vid förtroende till recensioner och där även ålder och 

kön kan spela in en roll på den upplevda känslan av börda.  

 

5.3 Utbildningsnivåns påverkan på förtroendet till eWOM  

Korrelationsanalysen visade en antydan att vid högre utbildning minskade känslan av 

börda vid läsande av recensioner. Vid en bearbetning av klusteranalysen kunde vi 

bekräfta sambandet i korrelationsanalysen där kluster 1 “Farfar Fredrik” och kluster 4 

“Pappa Patrik” var de kluster med lägst utbildning som också visade på störst känsla 

av börda vid läsandet av recensioner.  

 

Varför både korrelationsanalysen och klusteranalysen visade denna högre upplevda 

börda finner vi inte något direktstöd för i den befintliga forskningen. Leong et al. 

(2019); Akhter (2012) menar att människor med en hög utbildningsnivå visar ett större 

intresse för att läsa recensioner. Detta tillsammans med att Law och Buhalis (2013); 

Akhter (2012) menar att högutbildade är mer familjära med teknologin anser vi att detta 
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kan ses som en anledning till den låga upplevda känslan av börda då recensioner 

presenteras på internet. Resultatet skulle även kunna tolkas som att denna grupp är så 

pass vana vid att använda kritiskt tänkande vid analysering av en källas trovärdighet att 

det inte längre känns komplicerat eller som en börda.  

Som tidigare nämnt visade ”Farfar Fredrik” och ”Pappa Patrik” lägst förtroende till 

fastighetsmäklare och recensioner om dessa där ”Pappa Patrik” var klustret med 

signifikant lägst förtroende. Dessa kluster innehåller även de respondenter med lägst 

utbildningsnivå vilket även här går emot resultatet i tidigare forskningen som menar att 

människor med lägre utbildningsnivåer har ett högre förtroende till recensioner på grund 

av en brist av kritiskt tänkande och ifrågasättande av skribentens intentioner (Akhter, 

2012). Genom detta kan vi se en antydan på att ålder återigen är den signifikanta 

aspekten som påverkar förtroendet.  

Jämför vi ovanstående upptäckter med kluster 2 “Sonen Simon” och 3 “Mamma Moa” 

som båda två har en högre utbildningsgrad än snittet ser vi att förtroendet till 

fastighetsmäklare och recensioner om dessa går åt båda riktningar. “Sonen Simon” med 

en låg ålder, till majoriteten män och något högre utbildning än snittet har högst 

förtroende till fastighetsmäklare och recensioner om dessa. “Mamma Moa” i sin tur 

med en hög ålder, till majoriteten kvinnor och undersökningens högsta utbildning har 

lågt förtroende till fastighetsmäklare och recensioner om dessa. Även dessa upptäckter 

dementerar den tidigare forskning av Law och Buhalis (2013); Akhter (2012); Leong et 

al. (2019) som menar att personer med lägre utbildning inte innehar samma kritiska 

tänkande som högutbildade och därför blåögt litar mer på recensioner utan att 

ifrågasätta skribentens intentioner.  

 

Med bakgrund till vårt resultat ser vi att en lägre nivå av utbildning resulterar i en hög 

nivå upplevd börda av att läsa recensioner. Utbildningsnivån visar sig däremot inte 

enskilt ha en påverkan på förtroendet och därför falsifierar vi hypotes 4 ”Konsumenter 

med låg utbildningsgrad upplever högre förtroende till recensioner om 

fastighetsmäklare än konsumenter med hög utbildningsgrad” och tillägger även 

aspekten utbildning, som tillsammans med kön och ålder, som påverkansfaktor vid 

upplevelsen av börda vid läsandet av recensioner.  
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5.4 Ålders påverkan på förtroende till eWOM  
 

Fine et al. (2017); Goncalves et al. (2018) menar att desto yngre en person är desto mer 

benägen är den att leta efter information på internet. Findahl (2010); Jan och Van Dijk 

(2006) menar att konsumenter som använder internet i högre grad har ett större 

förtroende till eWOM. Båda dessa teorier bekräftas i vår korrelationsanalys där ett starkt 

signifikant samband finns till att yngre människor har ett högt läsande av recensioner 

samt att yngre personer upplever högre förtroende till både fastighetsmäklare och 

recensioner om dessa än äldre personer. Detta finner vi även stöd för i klusteranalysen 

där ”Sonen Simon” med undersökningens yngsta respondenter är det kluster som 

upplever högst förtroende till fastighetsmäklare och recensioner om dessa.  

 

Jan och Van Dijk (2006); Kim och Ammeter (2018) menar att en av anledningar till att 

yngre människor enklare bygger förtroende över internet än äldre är då yngre människor 

växte upp med internet som ett redan existerande fenomen. Bei et al. (2004) beskriver 

att äldre människor känner mer förtroende till vad företagen själva marknadsför än vad 

tidigare konsumenter recenserar. Detta menar vi beror på att äldre människor endast har 

kunnat förlita sig på traditionella plattformar såsom TV-, radio- och tidningsreklam 

fram tills ett årtionde sedan och ser internet som ett nytt fenomen som de naturligt 

ställer sig kritiska mot. Detta finner vi stöd hos Findahl (2010); Jan och Van Dijk 

(2006) som menar att äldre människor är mer kritiska till internet på grund av dess 

möjliggörande för användare att vara anonyma och ett generellt ointresse för internet. 

 

Korrelationsanalysen visade att yngre människor känner en mindre upplevd börda vid 

läsandet av recensioner än äldre. Klusteranalysen visade även att de två äldsta klustren 

”Pappa Patrik” och ”Farfar Fredrik” var de som upplevde undersökningens högsta 

börda. Vi menar att detta har att göra med vad Findahl (2010); Jan och Van Dijk (2006) 

beskriver som att det finns en skillnad till hur olika åldersgruppers inställning till 

internet är. Findahl (2010); Kim och Ammeter (2018) menar att äldre människor initialt 

har ett kritiskt synsätt till internet vilket enligt oss gör att äldre använder internet i 

mindre grad samt ser det som en aktivitet som har en större börda än yngre generationer.  

De starka sambanden i både korrelations- och klusteranalysen tillsammans med 

befintlig forskning tillåter oss att verifiera hypotes 3. Vi bedömer på grund av detta att 
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ålder är den enskilt starkaste demografiska faktor som påverkar hur konsumenters 

förtroende till recensioner om fastighetsmäklare.  

 

Findahl (2010); Jan och Van Dijk (2006) tar upp skillnader angående inställning till 

internet som en av anledningarna till att förtroende till eWOM varierar hos olika 

åldersgrupper. Findahl (2010); Kim och Ammeter (2018) menar att äldre människor 

initialt har ett kritiskt synsätt till internet och har därför svårare att bygga förtroende till 

det. Detta finner vi för stöd för i vår korrelationsanalys där äldre människor har lägre 

förtroende till fastighetsmäklare och recensioner om dessa samt känner en större börda 

av att läsa recensioner än yngre människor. I klusteranalysen visades också att sonen 

Simon var också den grupp som minst såg recensioner som en börda att läsa. 

 

5.5 Övergripande 
 

Resultatet av vår studie visar alltså på att en majoritet av respondenterna har en positiv 

bild av recensioner om fastighetsmäklare. Detta på grund av att ha möjligheten att ta del 

av andra upplevelser innan köp av tjänst som inte tillåter möjligheten att testa på innan. 

Detta beror på att fastighetsmäklare ses som en yrkesgrupp som sedan tidigare dras med 

ett dåligt rykte (Affärsvärlden, 2015) och därför kan ha en betydande faktor till varför 

konsumenter har en så positiv bild av recensioner. De anser det helt enkelt nödvändigt 

att ta hjälp av eWOM för att skapa förtroende innan köp av tjänst (Meng, Wang & 

Zheng, 2018; Park & Lee, 2009; Honrik et al. 2015; Kietzmann & Canhoto, 2013; 

Grauers, 2010). 

 

Resultatet av vår studie visar även att det finns en skillnad på de demografiska variabler 

till vilka som betydde mest för konsumenters förtroende till eWOM. Av de variabler vi 

använde oss av såg vi stora samband mellan respondenternas åldrar till hur de beskrev 

förtroendet. Desto äldre en respondent var desto lägre förtroende hade den för 

recensioner. Variablerna ”kön” och ”utbildningsnivå” visade inga signifikanta 

skillnader inom förtroende som enskilda variabler. Däremot kunde antydningar till 

avvikelser ses om variablerna undersöktes i samband med den som utmärkte sig som att 

ha störst påverkan på förtroendet, nämligen ”ålder”.  

 

Tidigare studier inom forskningsområdet demografi har valt att fokusera på enskilda 

demografiska faktorer för att lyckas beskriva samband för hur förtroende påverkas av 
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eWOM. Resultatet från vår studie bekräftar att enskilda faktorer påverkar hur 

demografiska faktorer spelar en roll, men indikerar även på ett större samspel mellan 

dessa faktorer än vad vi med bakgrund av den tidigare forskningen förmodat. Med 

bakgrund av den tidigare forskningen hade vi en teori om att någon av de demografiska 

faktorerna skulle spela en stor roll, vilket denna även forskning har bevisat. Däremot har 

vi genom denna studie även hittat belägg för att enskilda, starka variabler såsom ålder, 

tillsammans med en mindre stark variabel, såsom utbildning, visar på större skillnader i 

förtroende till eWOM än vad vi tidigare förutspått. För framtida forskning anser vi det 

nödvändigt att använda sig av flertalet variabler för att få en korrekt bild av hur 

demografiska faktorer inverkar. Förslag på dessa variabler kan vara dels demografiska 

såsom religion, ursprung och inkomst dels andra variabler som inte behöver vara utav 

demografisk art utan även med fokus på teknologin och dess explosionsartade 

utveckling. 

 

Tabell 8. Resultat av hypoteser. (Egen)  

 

6. Slutsats 
  

Utifrån det aktuella forskningsläget utformades fyra hypoteser som vi, genom att 

implementera framforskade frågor av Park et al. (2007); Cheung et al. (2009) i 

enkätundersökningen verifierade och falsifierade. Genom analysering av hypoteserna 

kunde vi verifiera hypotes 1, 2 och 3 och falsifiera hypotes 4. Studiens resultat påvisar 

skillnader i hur olika demografiska aspekter påverkar förtroendet till recensioner om 

fastighetsmäklare. Åldern hos en konsument har den största demografiska påverkan till 

förtroende och att den betydelsen litteraturen beskriver att kön och utbildning har 

överensstämmer inte med våra forskningsresultat.  

Studiens mest intresseväckande resultat utgörs av fyndet där flera olika aspekter 

tillsammans verkar ha störst betydelse. Ålder tillsammans med andra variabler såsom 
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kön eller utbildning visade på resultat som tidigare forskning inte täckt. Tidigare har 

enstaka variabler undersökts var för sig. 

Vi kunde även dra slutsatsen att vidare forskning där sambandet mellan flertalet 

demografiska, och utomstående variabler analyseras tillsammans behövs för att fördjupa 

forskningen inom förtroende inom eWOM.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 
  

Denna studie har med sin teori, analysering av resultat från undersökningen och 

diskussion bidragit till en ökad förståelse och öppning för framtida forskning för 

demografiska aspekters påverkan på förtroende till eWOM inom ämnet 

företagsekonomi Som en del av bidraget lyckades studien bekräfta tidigare forskning 

från Filieri et al. (2015); Confente (2015) om läsandet av recensioner och har även 

bidragit till ökad förståelse för hur och i vilken mån demografiska aspekter påverkar 

förtroendet inom eWOM. 

 

Studien har kunnat bekräfta att åldern har den i särklass största påverkan på förtroendet 

och är att ses som en stark, enskild faktor. Med detta menas att resterande aspekter 

såsom kön och utbildning inte var för sig har en liknande effekt utan är mer delar av en 

helhet som påverkar förtroendet. Detta återspeglas i tidigare forskning (Sun et al. 2019; 

Awad & Ragowsky 2008; Rialti et al. 2017) som går emot varandra gällande 

könsskillnaders förtroende till recensioner. Det leder fram till vårt bidrag där olika 

variabler i korrelation till varandra påverkar förtroende till recensioner. 

 

6.2 Praktiska bidrag 
  

Då tjänster i de allra flesta fall inte går att testa innan köp (Filieri et al. 2015) och därför 

är beroende av eWOM som ett förtroendeskapande marknadsföringsverktyg (Yang, 

2017; Lee & Young, 2009) är det av vikt för företag inom marknadsföring att förstå sig 

på hur förtroende påverkas till eWOM. Vi valde att forska inom detta ämne på grund av 

forskningsgapet. Hur de demografiska aspekterna tillsammans och enskilt påverkar 

förtroendet till eWOM. Tidigare forskning har valt att enbart fokusera på enskilda 

aspekter, var på vi istället genomarbetade ett större forskningsområde för att hitta 

samband. 
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Studien bidrar till en ökad förståelse för hur tjänsteföretag ska anpassa denna typen av 

marknadsföring olika beroende på vilken åldersgrupp de marknadsför sig mot. Äldre 

människor visar i vår undersökning på ett lågt förtroende till recensioner online. Enligt 

Bei et al. (2004) visas högre förtroende när företaget själva beskriver tjänsten på deras 

egen hemsida eller på traditionella kanaler såsom TV, radio och tidningsreklam. För att 

nå ut till en äldre publik bör företagen alltså marknadsföra egna recensioner av 

tjänsterna via deras egna plattformar. Resultatet i vår studie samt tidigare forskning 

(Meuter et al. 2013; Park et al. 2007) visar även att företag som vill nå ut till ungdomar 

skall marknadsföra recensioner som skrivits av andra konsumenter på en tredje parts 

oberoende recensionssida för att få högst förtroende. Företagen bör även arbeta med ett 

system där de svarar och förklarar negativ kritik genom professionalitet bemötande, 

detta menar (Fogel & Zachariah, 2017) kan vända en negativ recension till positivitet. 

 

6.3 Vidare forskning 
  

Att praktisera forskning inom demografi är svårt på grund av det stora 

forskningsområdet. För att kunna säkerhetsställa resultatet från gjorda studien skulle det 

behövas ett större antal respondenter för att kunna med bättre precision förklara 

sambanden. Vår studie skulle även behöva göras med ett icke-sannolikhetsurval med 

teknik för att få respondenter som avspeglar samhället på ett korrekt sätt. På grund av 

den tidsbrist och begränsade resurser använde vi ett bekvämlighetsurval vilket inte kan 

garantera respondenternas avspegling av samhället. 

Vi upptäckte under analyseringsprocessen att demografiska faktorer har ett samband för 

att visa förståelse. Detta menar vi är ett forskningsgap där den aktuella forskningen har 

valt att fokusera på enskilda faktorer vilket formar resultaten. Tidigare forskning har 

missat att ställa variabler mot varandra. 

Angående våra specifika demografiska faktorer skulle det även behövas vidare 

forskning angående utbildning och kön. Forskningen till utbildning och förtroende är 

bristfällig då det knappt finns aktuell forskning vilket gör att det i stor mån blir 

antaganden. Könsskillnader har istället forskats mycket inom men utan en 

säkerhetsställd och allmänt accepterat slutsats. Detta tyder vi som att forskningen säger 

olika saker beroende på hur du ser på den. 
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Ett forskningsgap vi upptäckte under arbetsgången var bristen på upplevt förtroende. Vi 

inledde studien med grundtanken att fastighetsmäklare och försäljare i allmänhet 

betraktades i negativ bemärkelse. Den genomförda analysen motvisar detta då en 

majoritet av respondenterna ansåg sig ha förtroende för yrkesutövarna. Här tänker vi att 

det kan ha att göra med fördomar som motbevisas när konsumenter faktiskt kommer i 

personlig kontakt med yrkesutövarna. Av den anledningen skulle vi gärna se kvalitativ 

forskning genom personintervjuer i syfte att förstå hur kunder som bemöter 

fastighetsmäklare och försäljare tänker både före och efter möten med dessa 

yrkesgrupper. 

Slutligen anser vi att på grund av teknologins kontinuerliga utveckling, vilket konstant 

ökar betydelsen för eWOM, att vidare forskning behövs till andra demografiska delar 

som även de kan påverka hur förtroende skapas. Området är mycket stort men har inte 

utforskats tillsammans som samband i någon större mån tidigare.  
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Bilaga 2. Deskriptiv Analys  
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Bilaga 3. Korrelationsanalys demografiska frågor 

 
 

Bilaga 4. Korrelationsanalys frågor om eWOM 
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Bilaga 5. Omkodning 

       Omkodning av svarsalternativ 

Frågor Innan kodning 

Efter 

kodning 

Fråga 1 Man 1 

Fråga 1 Kvinna 2 

Fråga 1 Annat 3 

Fråga 2 18–24 år 1 

Fråga 2 25–34 år 2 

Fråga 2 35–44 år 3 

Fråga 2 45–54 år 4 

Fråga 2 55–64 år 5 

Fråga 2 65 år och äldre 6 

Fråga 3 Studerande 1 

Fråga 3 Arbetande 2 

Fråga 3 Utan arbete ej sökande 3 

Fråga 3 Egenföretagare 4 

Fråga 3 Föräldraledig 5 

Fråga 3 Pensionär 6 

Fråga 3 Arbetssökande 7 

Fråga 4 Grundskola 1 

Fråga 4 Gymnasium 2 

Fråga 4 Högskola/universitet 3 

Fråga 5 10 000 eller mindre 1 

Fråga 5 11 000 - 20 000 2 

Fråga 5 21 000 - 30 000 3 

Fråga 5 31 000 - 40 000 4 

Fråga 5 41 000 - 50 000 5 

Fråga 5 51 000 - 60 000 6 

Fråga 5 61 000 eller mer 7 

Fråga 6 Singel 1 

Fråga 6 Änka 2 

Fråga 6 Särbo 3 

Fråga 6 Sambo 4 

Fråga 6 Gift 5 

Fråga 7 Sverige 1 

Fråga 7 Övriga Europa 2 

Fråga 7 Asien 3 

Fråga 7 Nordamerika 4 

Fråga 8 Småstad 1 

Fråga 8 Mellanstad 2 

Fråga 8 Storstad 3 
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Fråga 9 Småstad 1 

Fråga 9 Mellanstad 2 

Fråga 9 Storstad 3 

Fråga 

10 Hyresrätt 1 

Fråga 

10 Bostadsrätt 2 

Fråga 

10 Villa/kedjehus/radhus 3 

Fråga 

11 Nej 1 

Fråga 

11 Ja 2 

Fråga 

12 Kontrollfråga eliminerades vid omkodning 

Fråga 

13 Ja 1 

Fråga 

13 Nej 2 

Fråga 

14 Ja  1 

Fråga 

14 Nej 2 

Fråga 

15 Ja 1 

Fråga 

15 Nej 2 

Fråga 

15 Kanske 3 
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Bilaga 6. Grund för utformning av enkät (egen) 
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