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Titel: Experten eller konsumenten – Vem påverkar oss mest?  

Nivå: C-uppsats inom företagetsekonomi 

Författare: Mattias Strömberg Bennermo & Johan Öhlund Svensson 

Handledare: Akmal Hyder 

Datum: 2015-06-05 

Syfte: Syftet med denna studie är att jämföra expert- och konsumentrecensioner för att se 

vad som påverkar konsumenten mest inför ett köpbeslut av search goods. För att jämföra 

dessa har vi valt ut tre variabler för att kunna identifiera likheter och skillnader. Dessa är 

tillgänglighet, användbarhet och pålitlighet. 

Metod: För denna studie har vi använt oss av en kvantitativ metod och en surveydesign. 

Vi har genomfört en enkätundersökning där vi har ställt frågor med bakgrund i vår teori 

som i sin tur har byggt på vår forskningsfråga och syfte. Materialet har sedan insamlats 

och därefter analyserats med programmet SPSS.  

Resultat & slutsats: Studien har visat att konsumentrecensioner uppfattas som mer 

tillgängliga, mer användbara och mer pålitliga än expertrecensioner. Det gör att vi tydligt 

kan slå fast att det finns tydliga skillnader i hur konsumentrecensioner och 

expertrecensioner uppfattas bland våra respondenter. 

Förslag till fortsatt forskning: Ett resultat ifrån vår studie som ligger till grund för vårt 

främsta förslag till vidare forskning är vad den stora skillnaden i uppfattad användbarhet 

mellan expert- och konsumentrecensioner kan bero på. Vilka är anledningarna till att 

experters recensioner inte anses vara användbara inför ett köp? 

Uppsatsens bidrag: Vi hoppas att den här studien har gett ett beständigt bidrag till 

forskningen gällande i hur hög grad konsumenter tillhörandes generation Y litar på och 

använder sig av konsumentrecensioner och expertrecensioner när det gäller search goods. 

Nyckelord: Konsumentrecensioner, expertrecensioner, internetanvändning, eWOM, 

internet, Generation Y. 

  



 

  ABSTRACT  

 

Title: The expert or the consumer – Whom influence us the most?  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Mattias Strömberg Bennermo & Johan Ölund Svensson  

Supervisor: Akmal Hyder 

Date: 2015-06-05 

Aim: Our aim with this paper is to compare expert and consumer reviews so to see what 

affects the consumers in their buying decision when it comes to search goods. To be able 

to do that we have chosen three variables in order to identify similarities and differences. 

These are availability, reliability and usefulness. 

Method: For this study we have made a quantitative research with a survey design. We 

have made a survey in which we have asked questions based on our theory, applied in 

relation to our aim and research questions. The material has then been collected and later 

on analyzed with SPSS. 

Result & Conclusions: Our study shows that consumer reviews are believed to be more 

reliable, more accessible and more useful than expert reviews. That make us conclude 

that there are significant differences between how consumer reviews and expert reviews 

are perceived among the respondents.  

Suggestions for future research: Our results creates several suggestions for further 

research. We have found that there is a big difference in the perceived usefulness  

between consumer reviews and expert reviews. However we do not know why this big 

difference occurs, which is something we suggest that future research may investigate. 

Contribution of the thesis: We hope that this study will give a durable contribution to 

science regarding to which extent generation Y trust and use consumer reviews and 

expert reviews when it comes to search goods. 

Key words: Consumer reviews, online reviews, expert reviews, internet use, eWOM, 

internet, Generation Y 

  

  



 

 

 

 

 

 

Förord 

 

 

 

Arbetet med att skriva vårt examensarbete har vi sett som en lång och lärande resa där vi 

äntligen har nått fram till slutdestinationen. Med oss på denna färd har vi några reskamrater 

som vi skulle vilja tacka. Ett stort tack till Högskolan Gävle och vår handledare Akmal Hyder 

för de resurser som ställts till vårt förfogande. Ett extra stort tack vill vi rikta till alla de 

respondenter som ställde upp och gjorde vår enkätundersökning till en ren fröjd med god 

svarsfrekvens! Vi vill även tacka våra medarbetare i seminariegruppen och våra opponenter 

för stöd i våra bedrövelser och kloka synpunkter rörande våra emellanåt bristfälliga 

formuleringar. Sist också ett tack till våra nära och kära som har stöttat oss på den här resan 

och hjälpt oss att komma i mål. 
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1. INTRODUKTION 

 

I introduktionen ämnar vi beskriva bakgrunden och problemdiskussionen för  

denna studie. Vidare presenteras studiens syfte och frågeställning  

samt avgränsning, bidrag och arbetets disposition. 

 

 

1.1. Bakgrundsbeskrivning 

Tidigare forskning har sedan länge slagit fast betydelsen och möjligheterna för företag att lyckas 

sprida sina budskap mellan konsumenter via word-of-mouth (WOM) (Grönroos 2008 & Abrantes et 

al., 2013). Vänner och oberoende experter pekas ut som två av de viktigaste spridarna när det 

kommer till word-of-mouths påverkan på en kunds köpbeslut (Kotler 2003). De sista tjugo åren har 

dock internet och sociala medier gjort att åsikter sprids med en allt högre hastighet och 

möjligheterna att uttrycka sina åsikter har mångdubblats (Botka & Reyneke, 2013). För att omfatta 

dessa nya möjligheter har begreppet behövt utvidgats från WOM till eWOM - Electronic word of 

mouth - som kan defineras som ”alla positiva eller negativa påståenden gjorda av en individ som 

finns tillgängligt för en mängd människor via internet” (Abrantes et al., 2013). 

 

En intressant del av eWOM förekommer i form av konsumentrecensioner, som under de senaste 

åren fått en ökad betydelse på grund av den enorma spridningseffekt som finns inom eWOM 

jämfört med traditionell WOM (Zhang et al., 2012). Det är därför vanligt idag att olika företag 

tillåter konsumenter att kommentera och recensera både så kallade search goods och experience 

goods direkt på deras försäljningssida. Search goods kan defineras som produkter som är relativt 

enkla att samla in information kring och som är enkla att objektivt jämföra utan att bli 

känslomässigt involverade, som till exempel TV-apparater, kameror och surfplattor (Mudambi, 

Schuff, 2010). Experience goods defineras av samma författare som produkter som är svåra 

och/eller kostsamma att samla information kring innan en konsument upplever eller tar del av 

produkten och att de oftast är svåra att jämföra eller jämförs på ett mer subjektivt sätt, som till 

exempel bio, teater och hotell. 

 

För dagens företag är det en viktig aspekt att vara medveten om hur den ökade användningen av 

onlinerecensioner kan påverka delar som varumärke, potentiella köpare, produkt-utveckling och 
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kvalitets-kontroller (Dellarocas, 2003). Dellarocas kommer också fram till att möjligheten för 

kunder att ge recensioner på sina inhandlade produkter kan fungera som ett komplement till vanlig 

marknadsföring, på så sätt att potentiella kunder använder den informationen som tidigare 

användare delat med sig av. Ahrens et al. (2013) menar att detta är en trend som får till följd att 

konsumenterna skapar sin egna form av marknadskommunikation. På så sätt anser de att en 

betydande del av ett företags virala spridning kan vara svårhanterlig för dagens marknadsförare, då 

de står inför en utmaning att på bästa sätt försöka tillämpa nya teknologier för förvärvning av nya 

kunder och bibehållning av de existerande. 

 

Ett val dagens företag måste göra är om de ska tillhandahålla möjligheten för kunder att recensera 

produkter i direkt anslutning till produkterna på deras hemsida. En risk med att ge kunderna 

möjligheten att kommentera och skriva recensioner om företagets produkter på deras egen eller 

återförsäljarens sida är att det kan leda till negativ eWOM (Abrantes et al., 2013). Å andra sidan kan 

det också ge företaget möjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt få kontroll över kundreaktionerna 

och få feedback på vad kunderna är nöjda respektive missnöjda med (Abrantes et al., 2013).  

 

1.2. Problemdiskussion 

Tidigare studier har visat att såväl genomsnittsbetyget som antalet recensioner har en tydlig 

påverkan på företagets resultat och även på kundens köpprocess (Zhang et al., 2013). Författarna 

ger också som förslag för vidare forskning att undersöka skillnaden i hur konsumenter påverkas av 

kundrecensioner respektive professionella recensioner. De studier som gjorts angående skillnaden 

mellan experters åsikter och icke-experters åsikter har kommit fram till blandade resultat. När det 

gäller pålitligheten så har en del forskning kommit fram till att experters recensioner var mer 

övertygande än konsumenters åsikter (Baek et al., 2012) medan andra inte har funnit någon 

signifikant skillnad eller menar att det varierar mellan branscher (Zhou & Daun, 2010, De Bruyn & 

Lilien 2008).  

 

Majoriteten av studier verkar dock indikera att konsumentrecensioner och kommentarer är mer 

övertygande än expertrecensioner (Purnawirawan et al., 2014, Cheung & Thadani 2012, Huang & 

Chen 2006, Willemsen et al., 2012). Vissa studier  menar till och med att eWOM som 

onlinerecensioner kan uppfattas som lika pålitlig som information från vänner och bekanta 

(Anderson, 2014), samtidigt som andra studier lyfter fram att det är svårt för konsumenter att 

bedöma trovärdigheten hos en recensent på internet (Xu, 2014). Vi tycker att de tvetydiga resultaten 
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från tidigare forskning och uppmaningen från Zhang et al. (2013) om att vidare studier behövs 

gällande i vilken utsträckning kunder förlitar sig på och använder sig av expert- och 

konsumentrecensioner vid köp av search goods, tyder på att det finns ett gap inom forskningen på 

detta område. 

 

Då tidigare studier visat olika resultat angående pålitlighet för expert- och konsumentrecensioner så 

har vi identifierat två andra variabler som vi valt att undersöka för att se om det där finns några 

intressanta och tydliga samband. I den forskning som vi tagit del av så diskuteras det en del om 

tillgänglighet och användbarhet, men dessa verkar inte ha studerats i samma utsträckning som 

pålitlighet. Eftersom skillnanden i spridningspotential mellan dagens eWOM och den klassiska 

word-of-mouth är stor (Zhang et al., 2013), så har det lett till att tillgängligheten för andra 

konsumenters åsikter har ökat drastiskt genom kommentarer och recensioner online (Mudambi & 

Schuff 2012, Grönroos 2008, Dellaroccas 2003). Det har lett till att konsumenter inte bara märker 

närvaron av onlinerecensioner utan det har även triggat ett högre användande av dessa (Mudambi & 

Schuff, 2012). Därför vill vi ta reda på vad det är som får konsumenter att använda 

konsumentrecensioner och expertrecensioner och i hur hög utsträckning de faktiskt gör det. Vi har 

även valt att lägga ett tyngre fokus på användning och användningsmotiv för 

konsumentrecensioner, samt på de olika skäl till användande av internet som Abrantes et al. (2013) 

tar upp för att se om dessa kan kopplas till användandet av konsumentrecensioner. Förutom 

pålitlighet, hur mycket påverkas konsumenter egentligen av den upplevda tillgängligheten och 

användbarheten i konsumentrecensioner och professionella recensioner när det gäller search goods? 

 

1.3. Syfte och Forskningsfråga 

Syftet med denna studie är att jämföra expert- och konsumentrecensioner för att se vad som 

påverkar konsumenten mest inför ett köpbeslut av search goods. För att jämföra dessa har vi valt ut 

tre variabler för att kunna identifiera likheter och skillnader. Dessa är tillgänglighet, användbarhet 

och pålitlighet. 

 

Forskningsfråga 

 

 Finns det någon skillnad i hur konsumenter uppfattar konsumentrecensioner och 

expertrecensioner för en specifik typ av search goods gällande variablerna användbarhet, 

tillgänglighet och pålitlighet? 
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1.4. Avgränsning 

E-handeln i Sverige hade sin kraftigaste tillväxt, sedan 2007, under 2013 då den växte med hela 17 

% (uppföljt av 16% 2014) och den kategori som omsätter mest på den svenska e-handelsmarknaden 

är hemelektronik (E-barometern 2013 & 2014). Dessa fakta har legat till grund för denna studie och 

vi har med detta valt att avgränsa vår undersökning till en viss typ av hemelektronik som hör till 

gruppen search goods. Detta för att göra studien så intressant som möjligt och med målet att studera 

ett ämne som verkligen är aktuellt just nu. För att göra search goods mer lättbegripligt för 

respondenterna och för att få betydelsen av köpbeslutet att bli större så har vi låtit undersökningen 

fokusera på lite dyrare produkter som ändå köps regelbundet av många konsumenter. Vi har alltså 

avgränsat empiri och analys till att handla om recensioner och kommentarer som gäller TV-

apparater, datorer, mobiler och surfplattor. 

 

För att avgränsa vår studie så har vi valt att rikta in oss mot människor som i någon utsträckning 

använder internet inför ett köpbeslut för att ta reda på mer information. För att lyckas med detta så 

har vi valt att rikta in oss på den så kallade Generation Y inom Sverige, eftersom medlemmar av 

denna åldersgrupp är uppväxta med internet i högre grad än andra (Gursuy et al., 2013). 

Undersökningen begränsar sig därför till personer som är mellan 18 och 32 år gamla.  

 

1.5. Bidrag 

Vi hoppas att den här studien kommer att kunna ge ett beständigt bidrag till forskningen gällande i 

hur hög grad konsumenter litar på och använder sig av konsumentrecensioner och expertrecensioner 

när det gäller search goods. Vidare hoppas vi kunna ge praktiska rekommendationer till företag som 

i någon grad sysslar med e-handel och öka deras insikt i hur konsumenter tänker och agerar 

gällande recensioner och kommentarer om produkter som tillhör kategorin search goods.  
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1.6. Disposition 

 
Modell 1.0. Disposition (Egen)  
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2. TEORETISKT RAMVERK 

 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning och de teorier vilka har legat till grund för 

utförandet av uppsatsen. Först presenteras grundläggande begrepp och utvecklingen av word of 

mouth,  därefter redogörs för de olika variabler uppsatsen lutar mot - nämligen tillgänglighet, 

användbarhet och pålitlighet. Vidare ges en kortare beskrivning om search goods då det är den 

typen av produkter som vår undersökning omfattar. 

 

 

 
Modell 2.0. Teorimodell (Egen) 
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2.1. Från WOM till eWOM. 

Den klassiska word-of-mouth-mekanismen kan beskrivas som en av de äldsta och mest 

grundläggande mekanismerna i hela det mänskliga samhällets historia (Dellarocas, 2003). Effekten 

som denna word-of-mouth-mekanism ger på konsumentbeteende och försäljning av produkter har 

varit känd i mer än 60 år (Whyte, 1954). Konkret kan word-of-mouth, hädanefter förkortat WOM, 

defineras som kommunikation om produkter, tjänster och företag som kan spridas från en 

konsument till en annan via personlig kommunikation eller ett kommunikationsmedium (East et al., 

2007). Inom marknadsföringen så har WOM länge setts som en nyckel eftersom den påverkar 

konsumenters attityder och  beteendemönster och i slutändan också deras köpbeslut (Bansal & 

Voyer, 2000; Mazzarol et al., 2007; Lampert & Rosenberg, 1975; Lau & Ng, 2001; refererade i 

Abrantes et al., 2013).  

 

Word-of-mouth sker i första hand mellan individer som känner varandra och som litar på varandra 

(Gupta & Harris 2010). Zhang et al. (2012) menar därför att WOM ofta ses som mer pålitlig och 

trovärdig information hos konsumenter i jämförelse med information direkt från företagen, eftersom 

informationen är initierad av andra konsumenter. Det gör att trots att informationen som sprids 

handlar om företag, produkter eller erbjudanden så upplevs den ofta som icke kommersiell (Alon & 

Brunel, 2007). Därför anser många forskare att marknadsföringseffekten som WOM potentiellt kan 

leda till kan vara många gånger större än den effekt som planerad marknadskommunikation ger 

(Grönroos, 2008). Forskare anser generellt också att negativ WOM sprids betydligt snabbare än 

positiv sådan vilket gör att WOM är ett otäckt fenomen för många marknadsförare, inte minst när 

det handlar om WOM online (Cui, Lui & Guo, 2012).  

 

Numera sker en stor del av all word-of-mouth via internet. Detta benämns som Electronic-word-of-

mouth, hädanefter förkortat som eWOM, och kan alltså defineras som “alla positiva eller negativa 

påståenden gjorda av en individ som finns tillgängligt för en mängd människor via internet” 

(Abrantes et al., 2013). Enligt dessa författare sker, till skillnad från klassisk word-of-mouth, 

eWOM till den allra största delen mellan människor som inte alls känner varandra. Dellaroccas 

(2003) menar att de största skillnaderna mellan eWOM och traditionell WOM är den oerhörda 

skillnaden i skala, större möjlighet att kunna övervaka eWOM, samt möjligheterna att kunna 

uttrycka åsikter anonymt och svårigheterna i att tolka information som i hög utsträckning är 

subjektiv. Även om det finns större möjligheter att övervaka eWOM jämfört med traditionell 

WOM, så är ändå kontrollnivån för dagens företag mycket låg när det kommer till spridningen av 

eWOM (Ahrens et al., 2013). Zhang et al. (2012) menar också att det är en milsvid skillnad mellan 
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eWOM och traditionell WOM och betonar särskilt det faktum att en konsument genom eWOM i 

form av till exempel kundrecensioner enkelt kan nå långt bortom sin egen sociala grupp med 

informationen. Vidare menar de att eWOM idag har kompletterat och till stor del även ersatt 

tidigare former av tradtionell WOM. 

 

2.2. Search goods 

Även om många produkter involverar en mix av search- och experienceattribut så fortsätter 

kategoriseringen av search- och experience goods att vara relevant och allmänt accepterad 

(Mudambi & Schuff, 2010). De varor eller tjänster som kan benämnas search goods är sådana som 

på ett enkelt sätt kan jämföras med hjälp av dess egenskaper och karaktär innan ett köp genomförs 

(Nelson, 1970). Vidare kan produkter och tjänster som definieras som search goods utvärderas till 

stor del innan en produkt är köpt, i kontrast till experience goods som är omöjligt att bedöma på 

förhand (Anderson & Sullivan, 1993).  

Nelson´s (1970) klassificering av de två grupperna antyder att större skillnader i bedömningar av 

experience goods bör inträffa än för search goods. Experience goods verkar också i högre grad 

locka till sig recensioner från kunder som antingen hatar eller älskar produkten, framförallt när det 

kommer till positiva recensioner (Ghose & Ipeirotis, 2006). Andra studier har undersökt om den allt 

större mängden information som finns på internet har gjort att experience goods har förvandlats till 

search goods. Alltså att överflödet av recensioner, kommentarer och betyg från andra människor har 

gjort att saker som exempelvis bio-filmer, nu kan utvärderas till stor del redan innan vi har sett dem 

(Nakayama et al., 2010).  

 

2.3. Tillgänglighet 

Onlinerecensioner finns idag tillgängliga för en enorm mängd läsare online och denna höga 

tillgänglighet kan i slutändan påverka hur mycket en produkt säljer (Burton & Khammash, 2010). 

Expertrecensioner har också ökat i tillgänglighet för konsumenten genom till exempel 

konsumenttidsskrifter och olika hemsidor som erbjuder expertrecensioner (Chen & Xie, 2005). 

Utifrån det tycker vi att tillgänglighet för recensioner är en viktig variabel för att få mer av en 

grundläggande förståelse för hur lättillgängliga olika typer av recensioner uppfattas vara. 
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2.3.1. Utvecklingen av konsumentrecensioner online 

Onlinerecensioner kan betraktas som en vidareutveckling av det klassiska word-of-mouth 

begreppet, eftersom konsumenter influerar varandra i formandet och spridandet av åsikter (Gao, Gu 

& Lin, 2006). Onlinerecensioners historia går tillbaka åtminstone tjugo år, då Amazon.com var 

bland de allra första att låta kunder kommentera och recensera produkter online redan 1995 (Ante, 

2009). Samme författare menar att på den tiden ansågs det av många vara ett förödande beslut av 

Amazon, men resultatet blev istället mycket lyckat. 

 

Efter IT-bubblan i slutet på 90-talet förändrades internet i så stor grad att det kan talas om ett 

paradigmskifte. Numera använder vi oss istället av Web 2,0 som skiljer sig från det tidiga 

internetanvändandet bland annat genom att användare av internet ska betraktas som medutvecklare 

av internet (O’Reilly, 2007). Utvecklingen har sedan dess fortsatt att ge oss nya möjligheter att dela 

med oss av våra åsikter om produkter, vilket gör att onlinerecensioner av konsumenter har fått en 

alltmer viktig roll när det gäller att påverka kunders köpbeslut (Chen & Xie, 2008). Fler och fler 

konsumenter använder idag internet för att kommunicera sina åsikter och byta produktinfomation 

med varandra (Cheung & Thadani, 2012). Att shoppa på nätet erbjuder en oändlig variation av 

produkter till vem som helst när som helst. Med ökningen av online-shopping har populariteten för 

sökmotorer växt och att kunna jämföra priser och bedömningar från recensioner är numera vardag 

för många konsumenter (Nakayama et al., 2010). Uppkomsten av sociala medier har drivit på 

utvecklingen, då eWOM som till exempel onlinerecensioner via sociala medier nu kan spridas 

globalt med en otrolig hastighet (Botha & Reyneke, 2012). Sociala medier består till stor del av 

olika sociala nätverkssidor, vilka kan defineras som webbaserade tjänster som tillåter individer att 

“konstruera en offentlig eller semi-offentlig profil inom ett stängt system, ha en tydlig lista av andra 

användare som användaren har en koppling till samt visa och korsa sin egen kontaktlista med 

andras inom samma system” (Ellison, 2007). 

 

Vissa undersökningar har pekat på att kundens köpbeslut kan påverkas mer av onlinerecensioner än 

någon annan media (DoubleClicks Touchpoints, 2004), vilket är en markant skillnad från tiden runt 

millenieskiftet då forskare menade att lojalitet till varumärket starkt mildrar påverkan av 

onlinerecensioner (Chatterjee, 2001). Gao, Gu & Lin (2006) menar också att onlinerecensioner har 

utvecklats till att bli en betydande faktor som kan påverka kundens köpbeslut. Andra studier har 

kommit fram till att kundrecensioner påverkar kundens uppfattning av produktvärdet och 

sannolikheten att kunden ska rekommendera produkten vidare, men dock inte om kunden 

återkommer för samma köp eller inte (Gruen et al.2006). Användargenererad information på 
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internet, framförallt onlinerecensioner, har numera visat sig ha stor påverkan på försäljningen för 

nya produkter vilket har lett till att marknadsföring online har ökat i betydelse (Cui, Lui & Guo, 

2012). Många större återförsäljare online som till exempel Amazon har idag forum där konsumenter 

kan skriva onlinerecensioner, med syfte att få sajten att framstå som mer opartiska gällande 

produkterna. (Larson & Denton, 2014). Detta eftersom det anses skapa ett större förtroende hos 

konsumenterna för företaget (Dellarocas, 2003).  

 

2.3.2. Utvecklingen av professionella recensioner  

IT-samhället har idag gjort så att kostnaden för en recenscent att leverera information och för en 

konsument att ta emot information har minskats radikalt, vilket gör att även allt fler sidor på internet 

erbjuder tredjeparts-recensioner (Chen & Xie, 2005). Med tredjeparts-recensioner menas även 

begrepp som professionella recensioner och kritiska recensioner, alltså professionella recenscenter 

och/eller media som är oberoende från säljande företag (Chen, Liu & Chang, 2012). Vidare menar 

de att till skillnad mot olika former av anonyma produktrecensioner är källorna till den 

informationen ofta ansedda tidsskrifter. Professionella recensioner skrivs av experter med hög 

kunskap i att bedöma och utvärdera produkter (Gao, Gu, Lin, 2006). Eftersom de oftast har ett 

ganska gott anseende är det också en viktig källa för både konsumenter och företag när det gäller att 

bedöma produktkvalité (Chen & Xie, 2005).  

 

Professionella recensenter har kritiserats eftersom de av vissa inte anses förtjäna så stor makt som 

de har på marknaden i och med att de inte producerar produkter eller tjänster, en kritik som ökat i 

och med ökade möjligheter för konsumenter att sprida eWOM som till exempel 

konsumentrecensioner (Chen, Liu & Zhang, 2012). Dessa författare menar dock att trots detta har 

professionella recensioner fortsatt en stor påverkan på konsumenters köpbeslut.  

 

2.4. Användbarhet 

Det finns många olika sätt för konsumenter att använda en onlinerecension eftersom det finns 

många sätt att skriva en recension, dessutom är konsumenter intresserade av olika typer av attribut i 

en produkt (Purnawirawan et al., 2014). Mumadi och Schuff (2012) menar att högre tillgänglighet 

för onlinerecensioner också har ökat användandet av dessa. Med det som bakgrund anser vi att 

användbarhet är en viktig variabel att undersöka. I det här kapitlet tar vi upp olika orsaker till varför 

konsumenter använder sig av onlinerecensioner och expertrecensioner samt på vilket sätt de 
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används. Under begreppet användning har vi också valt att placera ett kapitel om vilka kritierer som 

en konsument använder för att bedöma mängder av recensioner, där vi jämför framförallt 

genomsnittsbetygens och antalet totala recensioners påverkan. På samma sätt har vi placerat in ett 

kapitel angående kring hur positiva respektive negativa recensioner används av konsumenter för att 

fatta ett köpbeslut. Vi kommer även att ta upp forskning som visar på varför människor använder 

sig av internet och vilken koppling dessa motiv anses ha till eWOM.  

 

2.4.1. Konsumenters användning av onlinerecensioner 

En studie gjord 2004 visar att de främsta motiven till att konsumenter väljer att använda sig av 

onlinerecensioner skrivna av andra konsumenter är att de vill “få köprelaterad information”, alltså 

att spara tid och reducera risk vid ett köp, samt att genom social orientering ‘jämföra andras åsikter 

med sina egna’. Detta samtidigt som ‘gemenskap med andra konsumenter’ och ‘hjälp att förstå 

produkten’ var mindre vanliga motiv (Henning-Thurau & Walsh 2004). Senare forskning har dock 

pekat på att ‘hjälp att förstå produkten’ är en viktig faktor i varför kunder vill ta del av eWOM som 

onlinerecensioner, eftersom det hjälper kunder som inte kan förstå de produktspecifikationer som 

försäljaren kan bidra med (Zhang et al.2013). De instämmer dock med Henning-Thurau & Walsh 

(2004) som menar att många kunder är intresserade av andra kunders åsikter om en produkt för att 

‘jämföra andra åsikter med sina egna’. Studier har också visat att konsumenter i hög grad läser 

andra konsumenters kommentarer om produkter eller tjänster för att få en mer neutral bedömning 

från någon som är som de själva (Burton & Kammash, 2010).  

 

Cui, Lui och Guo (2012) instämmer i sin studie att onlinerecensioner hjälper kunder att ta bättre 

underbyggda köpbeslut och menar på att det har gjort att marknadsföring online har blivit en kritisk 

framgångsfaktor för att lyckas med nya produkter. Vidare så menar de på att konsumenter som letar 

efter search goods ofta använder en mer systematisk beslutsprocess än de som letar efter experience 

goods, vilka oftare tar mindre rationella beslut. Mudambi & Schuff (2010) kommer i sin studie fram 

till att beroende på om det är en search good eller en experience good så söker kunder information 

och utvärderar produkten på olika sätt. De kommer fram till att längden på en recension är viktigare 

för en search good, samtidigt som det allmänt är lättare att beskriva en sådan produkt i textform. 

Slutligen menar de att för search goods är det därför extra viktigt att en recension är grundlig och 

detaljerad.  
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Något som visat sig vara tydligt inom experience goods är att konsumenter är mer benägna att 

skriva recensioner på antingen produkter som är storsäljare och som alla tycker om, eller skriva 

recensioner på obskyra saker som ingen hört talas om, för att verka mer intelligenta (Dellarocas, 

Narayan & Gao, 2010). Det antyder att människor i allmänhet påverkas av andras åsikter när de 

kommenterar, vilket stämmer väl överens med Gao, Gu & Lins (2006) slutsatser, som säger att 

kundrecensioner är kraftigt påverkande av andra människors åsikter och även av professionella 

recensioner. Utöver detta så har Kietzmann och Canhoto (2013) även studerat hur positiva, neutrala 

och negativa upplevelser av tjänster eller produkter påverkar konsumenters benägenhet att dela med 

sig av sin erfarenhet på internet. Närmare bestämt vad som egentligen motiverar en kund att ta sig 

tid till att skriva en recension eller kommentar online utan någon egen vinning. Deras studie visade 

att respondenterna mest sannolikt delade med sig av sin upplevelse om den med marginal överskred 

deras förväntningar på förhand.  

 

2.4.2. Konsumenters användning av professionella recensioner 

Den främsta anledningen till varför konsumenter använder sig av professionella recensioner från 

experter när det kommer till search goods är för att förstå komplexiteten i många typer av produkter 

som till exempelbilar, eftersom det kan vara kostsamt i tid eller pengar att ta reda på informationen 

på egen hand (Dewanter & Heimeshoff, 2014). Vidare så har det framkommit att konsumenter 

påverkas av professionella recensioner både direkt när det gäller köpprocessen, och indirekt genom 

att de påverkar hur konsumenterna själva skriver  recensioner online (Gao, Gu & Lin, 2006). Att det 

föreligger ett kausalt samband som visar att professionella recensioner påverkar 

användarrecensioner och inte tvärtom motiveras genom att professionella recensenter oftast har 

tillgång till produkten de ska recensera innan den överhuvudtaget släppts på marknaden (Zhou & 

Daun, 2010).  

 

Konsumenter som skriver recensioner använder sig av professionella recensioner som ett slags 

substitut för att få reda på den allmänna uppfattningen av en produkt (Gao Gu & Lin, 2006). 

Användning av professionella recensioner kan också enligt andra studier minska konsumenters 

behov att använda sig av informationskällor styrda av företagen som exempelvis reklam (Chen & 

Xie, 2005). Framförallt påverkas konsumenter genom att desto fler positiva professionella 

recensioner som skrivs om en produkt, desto fler användarecensioner kommer det också att skrivas 

(Zhou & Daun, 2010). Vidare hävdar Zhou & Daun (2010) att negativa professionella recensioner i 

vissa fall kan få fler konsumenter att uppmärksamma produkter och skriva egna recensioner, men 

att det generellt sett påverkar konsumentens intresse för produkten på ett negativt sätt. 
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Utifrån sin studie drar Zhou & Daun (2010) slutsatsen att konsumenter påverkas på olika sätt av 

professionella recensioner och konsumentrecensioner. Författarna menar att eftersom professionella 

recensenter har en framskjuten position i media så har de en direkt påverkan på konsumentens 

köpbeslut. I och med att medierna väljer ut vilka produkter som recenseras så påverkar det även hur 

många konsumentrecensioner som skrivs, eftersom expertrecensioner oftast skrivs innan 

konsumenterna fått ta del av produkten. Vilken av dessa två roller som är starkast och påverkar 

mest är något som varierar mellan olika branscher. (Zhou & Daun, 2010) 

2.4.3. Motiv för internetanvändning 

Abrantes et al. (2013) menar att det finns två olika typer av eWOM: eWOM inom och utanför 

gruppen. Med eWOM inom gruppen så avses personer inom den sociala gruppen, såsom vänner och 

familj, och med eWOM utanför gruppen menas människor utanför den sociala gruppen, vilket är 

människor som personen inte har några band till (Cheng et al., 2015). För att förklara varför 

konsumenter överhuvudtaget använder sig av internet så föreslås fyra olika motiv för 

internetanvändande - verklighetsflykt, humörförbättrande, att lära sig nya saker, och social 

interaktion (Abrantes et al., 2013). Resultaten från Abrantes et al. (2013) studie visade att det fanns 

flera signifikanta samband mellan dessa, men anmärkningsvärt var att det inte upptäcks något 

samband mellan eWOM inom gruppen och att lära sig nya saker. Detta motiverades med att 

information från människor som en person inte känner är nyare, mer unik, och mer varierad, medan 

människor istället delar gammal information med vänner och bekanta inom den sociala gruppen. 

Med personer inom ens sociala grupp tenderar människor därför att validera den gemensamma 

kunskapen med varandra, vilket därmed förklarar ett uteblivet samband mellan eWOM inom 

gruppen och att lära sig nya saker (Abrantes et al., 2013).  

 

Andra forskare har dragit liknande slutsatser. Cheng et al. (2015) menar att om en mottagare av 

eWOM i form av en onlinerecension känner recensenten utanför den internetsidan där recensionen 

publiceras så skapar det inte mer förtroende än vad onlinerecensionen i sig gör. Med andra ord så 

menar författarna att social interaktion med vänner och bekanta inte höjer förtroendet för en 

onlinerecension. Det kan tolkas som att eWOM inom den sociala gruppen inte är direkt 

sammankopplat till en högre grad av förtroende, vilket i så fall bygger vidare på Abrantes et al. 

(2013) slutsatser om att eWOM inom den sociala gruppen inte är kopplat till att lära sig nya saker. 

Det finns också forskare som hävdar att en högre grad av individualism hos konsumenter ökar 

viljan att sprida positiv eWOM utanför gruppen, men inte innanför (Lam et al., 2009). Ett sätt för 
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företag att ändå försöka utnyttja eWom inom den sociala gruppen kan vara att erbjuda sina kunder 

att ge referenser om företaget till sina vänner via email, något som görs mest effektivt om både 

kunden och den potentiella kunden erbjuds något i utbyte (Ahrens et al., 2013).  

 

Abrantes et al. (2013) resultat demonstrerar att när internetanvändare vill förbättra deras humör, via 

underhållning, nöjen, spänning med mera, så går de in i ett psykologiskt tillstånd som tar dem bort 

ifrån dagliga bekymmer och ansvar, vilket sätter grunden för social interaktion. Till följd av detta 

menar Abrantes et al. (2013) att samtidigt som människor använder internet för att förbättra deras 

humör så tenderar individer att bli mer emotionellt kopplade till vissa produkter eller tjänster när 

information tas emot från andra internetanvändare och därmed lär sig nya saker.  En grundbult för 

dessa teorier är The Social Network paradigm,som menar att information utbyts via våra sociala 

nätverk mellan människor med olika starka band mellan varandra (Granovetter, 1973), vilket 

ansluter människor från olika grupper till varandra och således skapar eWOM utanför gruppen 

(Abrantes et al., 2013). 

 

2.4.4. Genomsnittsbetyg eller antal recensioner?  

Det genomsnittsbetyg som en produkt har är något som visat sig vara väldigt viktigt för search 

goods (Zhang et al, 2013). Högt genomsnittsbetyg på en samling konsumentrecensioner är en starkt 

bidragande orsak till att förtroende byggs upp hos konsumenter (Cheng et al., 2015).  

Genomsnittsbetygen har även enligt Cui, Lui & Guo (2012) en större betydelse för search goods än 

för experience goods. Forskningen har visat att för en experience good som exempelvis biobiljetter 

så har genomsnittsbetygen en lägre betydelse, men det som däremot påverkar kraftigt hur många 

biljetter som säljs är antalet onlinerecensioner som faktiskt skrivs (Duan, Gon & Winston, 2008).  

 

2.4.5.  Positiva, negativa och balanserade recensioner 

Abrantes et al. (2013) menar att även om det kan finnas risker för företagen med att kunder skriver 

recensioner och kommentarer i form av negativ respons, så kommer företag som låter kunder 

diskutera på sin hemsida att få uppdaterad information och feedback, vilket är något som kan gynna 

både företaget och kunderna. Zhang et al. (2013) instämmer och uppmuntrar företag att tillåta 

kunder att recensera produkter eftersom det enligt dem påverkar företagets resultat positivt. 

 Kietzmann och Canhoto (2013) poängterar att det är viktigt för företag att tänka på att dessa 

recensioner både kan vara positiva och negativa. Författarna menar att det antingen kan leda till 

gratis marknadsföring, större medvetenhet om varumärket samt ökad försäljning, å andra sidan till 
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försämrad uppfattning om varumärket och sämre försäljning. Med tanke på att forskning visat att 

produktrecensions-hemsidor överträffar alla andra medier när det kommer till att influera 

konsumenters val, så har forskare rekommenderat olika strategier på hur marknadsförare kan 

influera konsumentrecensioner online (Cui, Lui & Guo, 2012). Strategier som föreslås av 

författarna är exempelvis att identifiera inflytelserika personer och uppmuntra förespråkare att dela 

med sig av sin uppfattning om en produkt eller tjänst.  

 

Negativa recensioner har i regel större påverkan på kundens köpbeslut än positiva recensioner (Cui, 

Lui & Guo, 2012 & Grönroos, 2008). Zhang et al. (2013) drar också från sin forskning slutsatsen att 

negativa recensioner har större betydelse än positiva för kundens köpbeslut när det handlar om 

search goods, men de menar också att det är något som inte har kunnat bekräftas inom experience 

goods.  

 

I kontrast till Zhangs et al. (2013), Grönroos (2008) och Cui, Lui & Guo:s (2012) slutsatser om att 

negativa recensioner har större betydelse än positiva för kundens köpbeslut, så menar dock 

Mudambi & Schuff (2010) att extremt negativa recensioner är mindre hjälpsamma än positiva eller 

balanserade recensioner  för kunder när det gäller search goods. Denna slutsats har nåtts genom att 

författarna har analyserat data från Amazon.com där konsumenter kan med ett enkelt klicka ange 

om varje recension är hjälpsam eller inte. De menar därför att företag inte nödvändigtvis måste vara 

rädda för negativa recensioner eftersom de recensionerna ändå inte ses som särskilt hjälpsamma för 

kunderna. Anonymiteten i onlinerecensioner gör ofta att språket som används kan bli mer ohämmat 

i jämförelse med personlig kommunikation (Park & Feinberg 2010), vilket eventuellt skulle kunna 

leda till att negativa åsikter upplevs som mer extrema. För att en konsumentrecension ska vara 

hjälpsam ska den istället vara balanserad och ta upp både bra och dåliga saker (Mudambi & Schuff, 

2010). Ytterligare en vinkel på det här har Berger, Sorensen & Rasmussen (2012) som menar på att 

negativ publicitet såsom recensioner bara är negativa om produkten det gäller har en hög 

varumärkesmedvetenhet, medan det istället hjälper relativt anonyma produkter.  

 

2.5. Pålitlighet 

Konsumenter över hela världen litar idag mer och mer på onlinerecensioner som grund för sina 

köpbeslut (Kugler 2014). Enligt flera studier så är förtroendet högt för andra konsumenters 

kommentarer och recensioner online (Hennig-Thurau & Walsh, 2004; Cheung & Thadani, 2012; 

Grönroos, 2008). I jämförelser gjorda huruvida konsumentrecensioner eller expertrecensioner har 
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störst påverkan på konsumenter så har flertalet kommit fram till att konsumentrecensioner var mer 

övertygande,  men det finns även flera studier som visat på andra resultat eller att det beror på 

vilken bransch det handlar om. Därför anser vi att pålitlighet är en intressant variabel för oss att 

undersöka i vår studie.  

 

2.5.1. Pålitlighet konsumentrecensioner 

Konsumenters åsikter och kommentarer om produkter online anses ofta som trovärdiga eftersom 

konsumenten som läser recensioner ofta upplever att personer som skriver recensioner är någon 

som liknar dem själva (Hennig-Thurau & Walsh, 2004). Men för att eWOM i form av 

konsumentrecensioner och kommentarer överhuvudtaget ska vara till någon hjälp för konsumenter 

så krävs det ändå att konsumenten har ett visst förtroende för personen som skrivit recensionen (Xu, 

2014). Vidare menar samma författare att svårigheten med att bedöma pålitligheten hos en annan 

konsument online är att personen med största sannolikhet är en total främling och att det ofta inte 

finns någon tidigare interaktion med personen.  

 

Trots denna svårighet har det i vissa marknadsundersökningar visat sig att förtroendet för 

kundrecensioner online är högt och ofta till och med högre än för expertrecensioner (Cheung & 

Thadani, 2012). Det har också framkommit andra resultat som pekar på att konsumentrecensioner 

upplevs som en objektiv informationskälla ur en konsuments perspektiv (Grönroos, 2008). Studier 

som omfattar skillnaden i uppfattning av experters åsikter och konsumenters åsikter har kommit 

fram till blandade resultat. En del studier fann att experters recensioner var mer övertygande än 

konsumenters åsikter (Baek et al.2012), andra har inte funnit någon signifikant skillnad (Zhou & 

Daun, 2010; De Bruyn & Lilien 2008), medan majoriteten av studier verkar indikera att 

konsumentrecensioner och kommentarer är mer övertygande än expertrecensioner (Purnawirawan 

et al., 2014; Cheung & Thadani 2012; Huang & Chen 2006). Burton & Kammash (2010) menar 

dessutom på att onlinerecensioner från andra konsumenter anses som mer pålitlig information än 

marknadskommunikation direkt från företag. 

 

En förklarande faktor bakom att konsumenter tycks lita på eWOM som onlinerecensioner och 

kommentarer kan vara det som Xu:s (2014) studie visar, nämligen att det kan uppstå ett visst 

förtroende mellan människor online under en väldigt kort tid och med väldigt lite information som 

grund. Vanliga informationssignaler som kan vara en grund för att bygga förtroende online kan vara 

hur länge en person varit medlem i ett forum, eller hur många recensioner de skrivit (Burton & 
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Khammash, 2010). Andra informationssignaler som är vanliga är en profilbild och en så kallad 

ryktessignal – det vill säga att vem som helst kan se hur många tidigare recensioner av användaren 

som har bedömts som hjälpsamma (Xu, 2014). 

 

Xu (2014) förklarar att de här olika signalerna kan bidra till olika sorters förtroende som kognitivt 

förtroende - som i grunden handlar om förtroende byggt på kunskap, kompetens, trygghet, ansvar 

samt känslobaserat förtroende - som mer bygger på värme öppenhet och vänskap. Ryktessignalen 

har enligt Xu:s (2014) undersökning påverkan på både kognitiv och känslobaserat förtroende, 

medan profilbilden enbart hade påverkan på känslobaserat förtroende. Av de två olika 

informationssignalerna så var det dock bara ryktessignalen som hade ett självständigt inflytande på 

upplevd trovärdighet i en konsumentrecension (Xu, 2014). Frågan om vilken typ av förtroende som 

konsumenten får för recensionen kan också bero lite på vilket sammanhang den är i. I en ny studie 

om recensions-bloggar så slås det bland annat fast att om bloggen innehåller mycket bra 

införmation för en läsare så är det främst kognitivt förtroende som skapas, samtidigt som 

självexponering och delande av personlig information kan skapa en familjär känsla som istället 

skapar känslobaserat förtroende hos läsaren (Huang, 2015).  

 

2.5.2. Pålitlighet professionella recensioner 

En potentiell köpare kan kanske till en viss grad lita på information och reklam som sprids av olika 

tillverkare, vilket leder till att företag spenderar stora summor inom dessa områden (Dewenter & 

Heimeshoff, 2014). Dock så är konsumenter generellt sett medvetna om att all den information som 

når dem är skapad av tillverkarna för att öka sin försäljning, därför så blir det ett naturligt steg att 

försöka hitta andra källor till information som kan uppfattas som mer objektiva (Dewenter & 

Heimeshoff, 2014). De menar att tidskifter, tidningar och TV förse konsumenter med den 

informationen och dessa representeras generellt sett av experter på området.  

 

Metzger et al. (2010) menar dock att det med dagens överflöd av information, framförallt på 

internet, så finns det bra möjligheter för konsumenter att jämföra exempelvis professionella 

recensioner med andra uppgifter för att kunna få bekräftat hur pass pålitig recensionen verkligen är. 

Purnawirawan et al. (2014) konstaterar att en konsument kan granska en viss information genom att 

testa den mot majoritetens åsikt. Om majoriteten av andra konsumenter delar samma åsikt så kan 

informationen uppfattas som korrekt och accepteras, däremot om majoriteten inte samtycker med 

expertrecensionen så är det stor chans att den uppfattas som felaktig och kommer att avvisas 
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(Purnawirawan et al., 2014). Att konsumenter testar en professionell recension genom att ställa den 

mot majoritetens åsikt kan här ställas i kontrast mot äldre forskning som visar att konsumenter som 

skriver recensioner istället använder sig av professionella recensionen som ett slags substitut för att 

få reda på den allmänna uppfattningen (Gao, Gu & Lin, 2006). Gao Gu & Lins studie innefattar 

dock bara konsumenter som skriver recensioner, vilket ändå är en betydande del av de konsumenter 

som använder sig av eWOM (Kietzman & Canhoto, 2013). 

 

Även om professionella recensenter uppfattas som mer kunniga än konsumenter i allmänhet så är 

den generella åsikten att de är mindre trovärdiga på grund av att deras motiv till att skriva en 

recension inte enbart uppfattas vara att dela produktrelaterad information (Willemsen et al., 2012). 

Enligt Willemsen et al. (2012) så kan den positiva uppfattningen om experters kunskap, gentemot 

den negativa uppfattningen om deras pålitlighet, på ett sätt ta ut varandra så att värdet på 

recensionen försvinner nästan helt. Utöver detta så kan expertrecensioner som uppfattas som för 

“övertygande” skapa en osäkerhet hos läsaren som därför inte känner att hen törs lita på den 

specifika källan (Purnawirawan et al., 2014). Från Purnawirawan et al. (2014) studie dras också 

slutsatsen att konsumenters intryck är mer positivt om en positiv recension kommer från en 

konsument och den negativa från en expert. än om en positiv expertrecension står i kontrast till en 

negativ konsumentrecension. Vidare menar de att negativa expertrecensioner är mindre sannolika 

att mildra positiva intryck jämfört med negativa kundrecensioner.  

 

En anledning till att konsumenter inte alltid litar på professionella recensioner kan vara om de tror 

att professionella recensioner är partiska. Burton & Kammash (2010) menar också på att 

konsumenter ofta misstror expertrecensioner eftersom de tror att recenscenterna kan vara 

korrumperade av företagen. Ett exempel kommer från en undersökning av den tyska bilindustrin, 

där Dewenter & Heimeshoff (2014) kom fram till att det fanns ett tydligt statistiskt samband mellan 

hur mycket ett bilmärke annonserade i biltidningar kontra hur positiva recensioner bilmärket fick på 

sina nya modeller. Med tanke på att professionella recensioner har en stor påverkan på 

konsumenters köpbeslut (Zhou & Daum 2010), så fick det i det här fallet konsekvensen att kunder 

baserade många köpbeslut på partisk information (Dewenter & Heimeshoff, 2014). Det kunde i det 

fallet inte slås fast om den här partiskheten var medveten eller ej från mediernas sida, men oavsett 

så anser författarna att det är ett allvarligt problem, inte minst eftersom de anser att en opartisk 

nyhetsrapportering och faktaredovisande är en grundsten i ett demokratisk samhälle och den fria 

pressens främsta uppgift. Till skillnad från om en media inte är politiskt obunden, vilket är ganska 

vanligt, så påverkar det här direkt företagets vinst, eftersom det potientiellt skulle kunna vara en 
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lukrativ affär att förvränga bilden på ett positivt sätt av de kunder som annonserar (Dewenter & 

Heimeshoff, 2014). 

 

2.5.3. Falska konsumentrecensioner online 

Enligt bland annat Malbon (2013) och Kugler (2014) har den ökade användningen av 

onlinerecensioner också skapat ett helt nytt problem för internetanvändare, där företag eller 

privatpersoner på ett oetiskt sätt har möjligheten att skriva falska recensioner för egen vinning. 

Fenomenet lyfts även fram av Larson & Denton (2014) som menar att misstankar om falsk eWOM 

är en växande oro för konsumenter idag, vilket också för vissa produkttyper är välgrundat då många 

recensioner i olika forum är falska. Kugler (2014) instämmer och menar att det finns påståenden om 

att upp till en tredjedel av alla onlinerecensioner skulle vara falska. När en konsument läser en 

onlinerecension så måste hen försöka dra slutsatsen om recensionen är pålitlig eller inte, vilket i en 

tid då konsumenter känner en växande oro kring onlineköp gör att pålitlighet är ett allt viktigare och 

mer aktuellt ämne (Larson & Denton, 2014).  

 

Tidigare har det förekommit fler kända incidenter angående falska recensioner. Bland annat har det 

förekommit att författare använt falska identiteter för att ge deras egna böcker fördelaktiga 

recensioner (Kugler, 2014). Det förekommer också att grupper av invidivider går samman för att 

skriva falska recensioner, vilket gör att dessa grupper totalt kan ta kontrollen över bilden som 

kunderna får av produkten (Mukherje et al., 2012). Ett annat problem är att människor har fått betalt 

för att skriva recensioner (Kost, 2012) och det är också ganska vanligt med så kallat "åsikts-spam" 

(Mukherje et al., 2012). Problemen gör att Larson & Denton (2014) anser att försäljare online måste 

anpassa strategier för att bedöma de recensenter som skriver på deras sidor exempelvis genom att 

det kräva inloggning för att styrka sin identitet, för att återskapa förtroendet för recensions-

systemet. Trots dessa problem har det även gjorts undersökningar som visar att 88 % av de 

deltagande konsumenterna har läst recensioner online för att avgöra kvaliteten på ett lokalt företag 

(Anderson, 2014), och att 79 % ibland läser recensioner av en produkt eller tjänst innan ett köp 

(Diaz, 2014). Det har också hävdats att 90 % av de utfrågade ifrån en annan grupp påstår att deras 

köpbeslut påverkas av onlinerecensioner (Gesenhues, 2013).  

 

2.6. Sammanfattning 

Utifrån den teori vi samlat in har vi formulerat ett antal enkätfrågor baserade på vår forskningsfråga 

och de tre nyckelvariablerna tillgängligthet, pålitlighet och användbarhet för konsumentrecensioner 
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och professionella recensioner. Teorin kommer även användas i diskussion/analys samt slutsats där 

kopplingar görs till vår undersökning för att förhoppningsvis kunna nå intressanta slutsatser. 
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3. METOD 

 
Under detta kapitel presenterar vi de metodval och underlag som har valts för att utföra vår studie. 

Vi beskriver vårt tillvägagångssätt och diskuterar även med ett kritiskt synsätt för- och nackdelar 

som våra val medfört. 

 
 

3.1. Forskningsmetod 

Kvantitativa och kvalitativa undersökningar står för olika forskningsstrategier vars olika 

inriktningar skiljer sig tydligt åt när det handlar om vilken roll teorin spelar, vilken kunskapssyn de 

innefattar och vilka ontologiska ståndpunkter som ingår (Bryman och Bell 2013, s. 50). De menar 

dock att denna generella skillnad inte utgör något slags krav, utan att de olika inriktningarna kan 

influeras av varandra. Eriksson och Hultman (2014, s. 72) beskriver det kortfattat som att våra 

kunskaper och värderingar bygger på uppfattningar om kunskapens natur (epistemologi) och vad vi 

betraktar som vår verklighet (ontologi).  

 

Vårt val för denna studie är en kvantitativ metod. Detta eftersom vi vill fokusera på mätning och 

replikerbarhet som Bryman och Bell (2013, s. 176-181) menar att kvantitativa forskare bland annat 

bör ha sitt huvudsakliga fokus på. Av dessa beskrivs själva mätningen som den viktigaste aspekten 

då denna bland annat ligger till grund för att de andra variablerna skall uppnå bra kvalité. Den 

kvantitativa metoden passar därför väl för vår studie eftersom vårt syfte innehåller delar som att 

undersöka, jämföra och mäta olika variabler. 

 

3.2. Vetenskapligt förhållningssätt 

Då vårt syfte är kopplat till mätningar och insamling av data och analys så har vi utifrån de 

metodteorier som vi har studerat flitigt under våren insett att vi bö ha ett mer positivistiskt 

förhållningssätt i denna studie. Till skillnad från till exempel hermenutiken så är positivismen mer 

naturvetenskapligt inriktad och antar att verkligheten är objektiv och kan mätas på ett entydigt sätt 

(Eriksson och Hultman 2013, s. 78f). Positivismen försöker mer förklara människors beteende, till 

skillnad från hermenutiken som fokuserar mer på förståelse (Bryman & Bell 2013, s. 38). Det 

tilltalar oss eftersom vi vill försöka få tydliga och mätbara svar på frågor och vill försöka få fram 

mer konkreta resultat och rekommendationer till vidare forskning. Vi vill inte gå in för att få en 

djupare förståelse utan vill mer försöka förklara de variabler som vi valt att undersöka.  
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Positivismen menar att det till viss del finns en absolut kunskap och att den kunskapen är sådant 

som vi kan bekräfta via sinnena eller logiskt resonera oss fram till (Eriksson & Hultman 2013, s. 

161f). Med ett positivistiskt förhållningssätt ska kunskapen som förmedlas vara empirisk prövbar, 

metoderna skall verka på ett förtroendegivande sätt och forskaren bör kunna ge förklaringar i termer 

som orsak och verkan (Bryman & Bell, 2013, s. 36ff).  Vidare ska även vetenskapen vara 

värderingsfri, alltså objektiv. För att kunskapen i vår studie ska vara empiriskt prövbar för framtida 

forskning så har vi bland annat presenterat hela vår enkätundersökning och dess resultat i vår studie 

eller i bilagor och i allmänhet försökt vara så objektiva och förklarande som vi bara kan för att 

försöka uppnå vårt mål - att bidra till skapandet av kunskap. 

 

3.3. Vetenskaplig ansats 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats i vår studie då den förknippas starkt med 

kvantitativ metod och en positivistisk kunskapstradition (Bryman & Bell 2013, s. 36). Det innebär 

att i vår studie så är enkätundersökningen och dess svarsalternativ mycket starkt influerade av den 

teori som samlats in, i enhet med deduktiv praxis (Bryman & Bell 2013, s. 31).  

 

Forskare talar huvudsakligen om två olika sätt att se på teorins roll i forskning: Deduktiv och 

induktiv (Bryman & Bell, 2013, s. 31f; Eriksson & Hultman, 2014, s. 87). Den deduktiva synen 

innebär att forskningen sker utifrån tidigare framtagna teorier inom ämnet och dessa ligger till 

grund för den undersökningen som ska genomföras. Ett vanligt sätt är att forskaren härleder en eller 

flera hypoteser utifrån teorin som sedan kan bekräftas eller förkastas med en empirisk undersökning 

(Bryman & Bell, 2013, s. 31f). Vi har valt att inte använda oss av hypoteser men fokus ligger trots 

detta delvis på att se om vi kan bekräfta tidigare teorier och forskning eller om vi kan nya tendenser.  

 

3.4. Forskningsdesign 

I vårt arbete har vi valt att använda oss av en tvärsnittsdesign och utfört en surveyundersökning i 

form av en webenkät. Bryman och Bell (2013, s. 77) beskriver att en tvärsnittsdesign innebär att 

data samlas in från flera fall vid en viss tidpunkt med målet att samla in en uppsättning 

kvantifierbara data som kan analyseras för att kunna upptäcka olika sambandsmönster. Eftersom vår 

studie förutsätter informationssökning på framförallt internet så ansåg vi att valet att använda oss av 

en webenkät passade bra. Detta eftersom människor som inte använder sig av internet inte skulle 

tillföra något för vår undersökning eftersom de inte använder sig av konsumentrecensioner online. 
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Vi är medvetna om att det finns vissa svagheter med den typen av forskningsdesign vi valt. Det är 

till exempel väldigt svårt att dra kausala slutsatser eftersom det inte finns någon tidsmässig relation 

mellan variablerna, vilket gör att vi inte kan slå fast orsaksriktningen i våra resonemang (Bryman & 

Bell 2013, s. 353). Det blir med andra ord svårt att tala om vilken variabel som är beroende och 

vilken som är oberoende med en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2013, s. 177). 

 

Vi menar dock på att de positiva sidorna med vår valda design väl väger upp de negativa. För det 

första så innebär en korrekt utförd tvärsnittsdesign att den externa validiteten är hög och att studien 

lätt blir replikerbar om forskarna är noga med att förklara vad de gör (Bryman & Bell 2013, s. 80). 

Tvärsnittsdesignen är också starkt förknippad med den kvantitiva forskningsstrategin som vi valt, 

även om den också kan användas inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013, s. 81). Det 

tyngsta argumentet är dock att det inom företagsekonomi normalt sett är omöjligt att manipulera de 

variabler som är av intresse vilket är något som gör det svårt att använda sig av en experimentell 

design inom företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell 2014, s. 80). Vi ser helt enkelt inte att en 

experimentell design skulle varit möjlig för vår studie och valde därför en tvärsnittsdesign istället. 

 

3.5. Datainsamlingsmetod 

Valet av datainsamling är en viktig del i forskningsprocessen där det ska bestämmas hur 

datauppgifterna ska samlas in (Tufte, 2011). Enligt Tufte (2011) så är olika alternativ exempelvis att 

samla in egen data med hjälp av frågeformulär, att använda existerande forsknings- eller 

registerdata, eller andra typer av källor. För denna studie har vi använt oss av både primär- och 

sekundärdata. Primärdata är information/data som forskaren på egen hand har samlat in med hjälp 

av någon insamlingsmetod och sekundärdata är information/data som redan samlats in och på så sätt 

redan existerar innan studien inleds (Olsson & Sörensen, 2011, s. 46 & Tufte, 2011, s. 76f) 

 

Vår primärdata kommer ifrån vår enkätundersökning i form av mätningsuppgifter. Vidare har vi 

använt oss av sekundärdata (sekundäranalys) i form av data som har samlats in av andra forskare 

främst genom vetenskapliga artiklar samt till viss del data som har samlats in av olika institutioner 

och organisationer främst inriktade mot konsumentundersökningar. För att få tag på intressanta och 

relevanta vetenskapliga artiklar för ämnet så har vi främst använt oss av sökning i databaser, genom 

högskolan, som inkluderar bland annat Emerald, Insight och Scopus. Vi har även i viss omfattning 

använt oss av Google Scholar. För att vår teori skulle bli aktuell och “i tiden” så har vårt mål varit 
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att välja nya artiklar i så stor utsträckning det har varit möjligt. I vissa fall har vi dock behövt gå 

tillbaka och titta på äldre forskning, inte minst då vi har försökt beskriva bakgrunden till hur 

onlinerecensioner växt fram.  

 

3.5.1. Pilotstudie 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en pilotstudie. En pilotstudie kan användas för att pröva 

undersökningsinstrumentet och hur undersökningen rent praktiskt ska genomföras (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 42). Enligt vissa forskare ska en pilotstudie användas närhelst det är möjligt för 

att säkerhetsställa att undersökningen blir bra (Bryman & Bell 2013, s. 276), medan andra forskare 

är mer ifrågasättande till pilotstudier (Trost 2012, s. 23).  

 

Vi valde att göra en kvantitativ förstudie i samma form som vår huvudstudie var tänkt att bli, dvs 

genom en enkätundersökning. Anledningen till att vi valde att göra en förstudie var dels för att se 

om vi kunde hitta några intressanta korrelationer som kunde ge oss en inblick i vad 

huvudundersökningen skulle kunna resultera i, och att dels få konstruktiv kritik från respondenter 

angående om frågorna var tydligt utformade, enkätens språk, samt om frågorna var enkla att 

bedöma.  

 

För pilotstudien så valde vi ett rent bekvämlighetsurval och skickade ut enkäten till vänner och 

bekanta som vi visste skulle ge snabba svar med konstruktiv kritik. Totalt skickade vi ut 

pilotstudien till 19 personer och fick 13 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 68,4 procent.  

 

3.5.2. Enkätundersökningen 

Enkäter är tillsammans med strukturerade intervjuer de huvudsakliga sätten som används för att 

samla in data med hjälp av en surveyundersökning (Bryman & Bell, 2013, s. 245). Enligt Eriksson 

och Hultman (2014, s. 102) så kan en enkät definieras som ett standardiserat sätt att samla in data 

genom att till ett flertal personer ställa identiska frågor. 14 av frågorna i vår enkät hade ett eller flera 

svarsalternativ med intervallvariabler och resterande 2 frågor bestod av nominalvariabler (Enkäten i 

helhet bifogad som bilaga 2). 

 

Vid valet att använda enkäter för sin undersökning så bör forskaren inleda med en analys av vilka 

frågor som ska ingå i enkäten och varför (Olsson & Sörensen 2011, s. 148). Detta är mycket viktigt 

eftersom det förutsätter att forskaren kan pressa in sin uppfattning av verkligheten i fasta 
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svarsalternativ (Jacobsen 2002, s. 39). Denna analys har vi genomfört och vi har designat våra 

frågor för att kunna ge oss svar på den valda forskningsfrågan och har således skapat frågor för att 

kunna mäta de valda variablerna pålitlighet, användbarhet och trovärdighet. Förutom ett fåtal 

generella frågor (ålder, kön, utbildningsnivå) så har vi försökt forma frågorna så att de ska kunna 

kopplas till vår forskningsfråga. För att kunna formulera så bra frågor som möjligt har vi studerat 

och hämtat inspiration ifrån tidigare studier och mätningar inom det valda området (eWOM). Med 

det tillvägagångssättet har vi kunnat formulera egna frågor och samtidigt få med de positiva 

aspekter vi hittat i tidigare undersökningar genom att i hög grad använda slutsatser från tidigare 

forskning i våra svarsalternativ.  

 

Eftersom enkäten och vår studie fokuserar på search goods i allmänhet och lite dyrare 

elektronikprodukter i synnerhet, så var vårt mål att vara tydliga med detta för våra respondenter. För 

att få respondenterna att verkligen fundera över frågorna så förklarade vi tydligt att 

enkätundersökningen fokuserade på “TV-apparater, datorer, surfplattor, mobiler och liknande 

produkter”. Detta är produkter som generellt kostar flera tusenlappar att inhandla och valet av detta 

grundar sig i att vi utgår ifrån att ju dyrare en produkt är, desto mer noggrann är konsumenten i 

köpbeslutet. Dock valde vi att inte ha allt för dyra produkter som exempel, utan exempel som 

inhandlas relativt ofta. 

 

Trots att det är enklare att skicka påminnelser med en enkät som sprids via e-post så blir 

svarsfrekvensen ofta lägre vid en webenkät (Hultåker, i Trost 2012, s. 146). Vi har försökt att 

motverka detta genom att tydligt motivera för respondenterna varför detta är viktigt för oss och 

genom att skicka påminnelser till de som inte har svarat. Vi har även lottat ut biobiljetter eftersom 

även en låg chans till belöning lär kunna öka svarsfrekvensen, framförallt om de svarande inte har 

något personligt intresse av studien  (Bryman & Bell, 2013, s. 248; SCB 2, s. 116f). 

 

Utifrån kritik från handledare valde vi att ändra skalan på våra frågor från nio steg som vi använde i 

förstudien till sju steg. Detta eftersom det låg närmare praxis inom företagsekonomisk forskning 

enligt vår handledare. Efter konstruktiv kritik från respondenter som deltog i förstudien så 

omformulerade vi ett antal av frågorna, bland annat genom att lägga till fler svarsalternativ på ett 

par frågor. Vi introducerade efter viss kritik även “Vet ej” på ett par av frågorna, ett alternativ som 

vi vet är omtvistat eftersom vissa forskare menar på att respondenterna isåfall kan välja det 

alternativet för att de inte har lust att tänka igenom frågan (Bryman & Bell 2013, s. 273). Vi 

instämmer i den problematiken, men insåg att på de frågor vars svar gavs som nominalvariabler 
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eller ordinalvariabler så var ett sådant alternativ relevant. Detta eftersom vi insåg att vi annars 

riskerade att pressa respondenterna till att svara något de inte tyckte. För respondenterna skrev vi en 

kortare introduktionstext i början av enkäten för att förklara vilka vi är och varför vi gör vår 

enkätundersökning samt angav våra kontaktuppgifter.  

 

Vår primärdata insamlades ifrån vår enkätundersökning som var webbaserad. Totalt så kontaktades 

230 personer mellan torsdagen den 9 april och fredagen den 17e april med frågan om de kunde 

tänka sig att ställa upp i vår studie. För de som inte aktivt meddelade att de hade svarat på enkäten 

så skickades påminnelser ut två till fyra dagar efter den första kontakten. Det totala antalet 

respondenter blev till slut 118 stycken. Detta gav studien en svarsfrekvens på cirka 51 procent vilket 

vi är tillfredsställda med. Av de som kontaktades var 116 män och 114 kvinnor. Respondenterna 

bestod av 53 män (44.9 % av svaren) och 65 kvinnor (55.1 % av svaren) vilket innebar att vi hade 

en något högre svarsfrekvens ifrån de kvinnliga respondenterna. Enkäten skapades och 

distribuerades genom enkätverktyget Google Forms och bestod av totalt 16 frågor. 

 

3.5.3. Population 

Då konsumentrecensioner och expertrecensioner vanligtvis skrivs online så ville vi att vår 

population skulle bestå av personer som använder sig av internet för att leta information inför ett 

köpbeslut. Därför valde vi att använda oss av sociala medier som en slags avgränsning för vår 

population genom att kontakta respondenter via Facebook. Detta eftersom många som använder sig 

av sociala medier också i hög grad använder sociala medier för att sprida och ta del av kommentarer 

och åsikter om olika typer av produkter och tjänster (Xian & Gretzel, 2010) eller för att söka 

information om en produkt, ett varumärke, eller ett företag (Ahrens et al.2012).  

 

För att begränsa vår population ytterligare så insåg vi att det var mest rimligt att fokusera helt på de 

som använder sig av internet i högst utsträckning, nämligen människor födda på 80 och 90-talet 

(SCB 1, s. 59). Den generationen brukar ofta defineras som Generation Y och innefattar människor 

som är födda mellan 1981 och år 2000 (Gursuy et al.2013). Författarna menar vidare att eftersom 

den generationen är uppväxta med internet på ett helt annat sätt än tidigare generationer så har det 

påverkat hur den generationen löser problem och söker information. 
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3.5.4. Urval 

För att kunna generalisera sina resultat till större populationer så är det viktigt att forskare använder 

sig av ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2012, s. 200). Samtidigt så anses det ofta att inga 

urvalsramar stämmer perfekt med definitionen av populationen (Trost 2012, s. 28). Vi har valt att i 

vår studie använda oss icke-slumpmässiga urval i tre olika varianter. 

 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av sådana personer som råkar finnas 

tillgängliga för forskaren (Bryman & Bell 2013, s. 205). Enligt Deacon et al.,(1999, s. 54) så finns 

det två olika typer av bekvämlighetsurval. Starka bekvämlighetsurval uppstår då forskarna 

fokuserar på de grupper som har koppling till syftet medan svaga bekvämlighetsurval fokuserar 

enbart på de personer som råkar finnas till hands för undersökningen. Den största nackdelen för ett 

bekvämlighetsurval är att det inte går att dra några generaliserbara slutsatser eftersom det är svårt 

att veta att respondenterna verkligen representerar populationen (Bryman & Bell 2013, s. 205). 

Författarna menar dock att trots detta så är bekvämlighetsurval ändå mycket vanliga inom 

företagsekonomisk forskning.  

 

Vi anser att ett slumpmässigt urval genom att till exempelvälja ut personer på stan inte skulle passa 

så bra för vår studie eftersom vi vill kontakta människor som använder sig av internet i hög grad i 

sina köpbeslut och därför ansåg vi det bäst att använda oss av en webenkät. Att välja ut människor 

slumpmässigt i till exempel ett köpcentrum är heller inte annat än ett bekvämlighetsurval enligt 

vissa forskare (Jacobsen 2002, s. 350), om än ett starkare sådant. Vi tror att ett utskick via sociala 

medier som Facebook skulle ge en bättre bild av hur Generation Y tänker eftersom vi lättare når de 

individer som använder sig av internet i större utsträckning. På grund av svårigheterna för oss att 

skapa ett sannolikhetsurval för vår målgrupp samt kopplingen mellan användande av sociala medier 

och onlinerecensioner (Xian & Gretzel, 2010, Ahrens et al.2012) så ansåg vi att det var befogat att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval för vår studie.  

 

Vi har genom sociala medier skickat ut erbjudanden om att göra vår enkät. Eftersom erbjudandena 

därmed till viss del gått ut till vänner och bekanta så har det starkast drag av ett svagt 

bekvämlighetsurval. Samtidigt så är dock själva användandet av sociala medier vid utskick något 

som gör att det är sannolikare att vi når grupper som använder sig av onlinerecensioner, vilket har 

drag åt ett starkt bekvämlighetsurval. För att hålla svarsfrekvensen under kontroll så har vi inte delat 

länken till enkäten på till exempelvår vägg eller i större grupper på Facebook utan skickat ut 



 

28 
 

information om enkäten personligen till varje respondent. På det här sättet har vi samlat ihop 

ungefär 80 % av våra respondenter.  

 

Resterande 20 procent har kontaktats via så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval innebär att en 

respondent används för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Bell 2013 s. 207). På 

samma sätt har vi använt personer som vi vet har breda kontaktnät för att sprida vår enkät längre 

bort från vår egen sociala krets. Vi har i detta fall varit noga med att registrera alla som fått 

förfrågan om att svara på enkäten för att på så sätt kunna säkerställa att svarsfrekvensen blir så 

korrekt som möjligt. I viss mån har vi också använt oss av ett kvoturval. Ett kvoturval innebär att 

forskaren väljer ut respondenterna utifrån vissa kriterier för att försöka få resultatet mer 

representativt för befolkningen (Bryman & Bell 2013, s. 208). Där har vi främst försökt få en jämn 

fördelning mellan personer som studerar och personer som arbetat, samt en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män.  

 

3.5.5. Bortfall 

En av de viktigaste begränsningarna med enkäter är att dessa vanligtvis innebär ett ganska stort 

bortfall (Bryman & Bell, 2013, s. 248). Bortfall i en sådan här undersökning är de som blivit 

tillfrågade att delta men av någon anledning inte svarat på frågorna i enkäten (Bryman & Bell, 

2013, s. 203). Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 42) så vill vissa personer av olika skäl inte delta 

i en undersökning, vilket kallas externt bortfall, men även att en del som deltar väljer att inte svara 

på alla frågor i formuläret, internt bortfall. För enkäten valde vi att respondenterna enbart kunde 

medverka i undersökningen om samtliga frågor svarades på. Detta innebar att vi inte hade några 

interna bortfall.  

 

Vad gäller de externa bortfallen (totalt 112 stycken) är vår bedömning att dessa kan bero på flera 

faktorer. En anledning tror vi är att människor kan vara trötta på att svara på enkäter. För att 

motverka externa bortfall använde vi en belöningsstrategi i form av chansen att vinna biobiljetter, 

vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 248) kan öka svarsfrekvensen. Svarsfrekvensen utgör den 

procentuella andelen av urvalet av tillfrågade som verkligen besvarar frågorna (Bryman & Bell, 

2013, s. 203). Andra anledningar till bortfall tror vi kan vara tidsbrist eller att de som kontaktades 

på något sätt inte tog del av informationen. För denna studie slutade bortfallet på cirka 49 procent 

(112 av 230). 
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Enligt Bryman och Bell (2013, s. 251) så är bortfall och svarsfrekvens viktiga faktorer då för högt 

bortfall kan skapa frågetecken beträffande urvalets representativitet. De menar dock att detta inte är 

lika viktigt för undersökningar som inte bygger på sannolikhetsurval då urvalet ändå inte skulle vara 

representativt för en population även om samtliga i urvalet skulle delta i undersökningen. Detta 

stämmer överens med vårt urval och vi lägger därav ingen vidare fokus på bortfallen då vi även 

själva anser att det inom det ämne vi studerar inte finns någon anledning att tro att de som inte valde 

att delta skulle ha någon annorlunda generell inställning. Vi anser med detta att bortfallsnivån på 

cirka 49 procent inte bör ha påverkat vårt resultat nämnvärt. 

 

3.6. Analysmetod 

3.6.1. Korrelationsanalys 

Den typ av korrelationsanalys vi valde för vår insamlade data var en bivariat analys. Bivariat analys 

innebär att två variabler i taget analyseras i syfte att visa hur dessa är relaterade till varandra 

(Bryman & Bell, 2013, s. 353). Programmet som användes för att ta fram korrelationstabellen var 

SPSS som Bryman och Bell (2013, s. 365) nämner som den mest använda statistiska mjukvaran när 

det handlar om kvantitativ analys. Relationen mellan två variabler innebär att det söks efter bevis 

eller tecken på att variationen i de bägge variablerna sammanfaller med varandra (Bryman & Bell, 

2013, s. 353). Det finns en mängd olika bivariata analysmetoder men enligt Bryman & Bell (ibid) så 

rekommenderas “Pearsons r” (r-värde) att användas då variablerna består av kvot- och 

intervallvariabler, vilket de flesta variablerna i vår undersökning gör. Kännetecken för Pearsons r är 

att koefficienten ligger mellan -1 och 1 (positivt eller negativt), ju närmare 1, desto starkare 

samband och ju närmare 0 , desto svagare är sambandet (Bryman & Bell, 2013, s. 355). Ett perfekt 

positivt samband skulle alltså innebära att om den ena variablen ökar med 1.0 så ökar den andra 

variabeln likadant samtidigt som de inte påverkas av någon annan variabel. 

 

3.6.2. Klusteranalys 

Klusteranalys är ett explorativt dataanalysverktyg vilket delar in objekt i grupper så att graden av 

samhörighet mellan två objekt är maximal om de är i samma grupp och annars minimal (Statsoft, 

2015). Vidare vill vi kunna urskilja attitydlikheter mellan olika respondenter och vi ville på det viset 

få en överskådlig bild hur respondenterna skulle kunna “kategoriseras” i homogena grupper. Denna 

analys kan användas för att upptäcka strukturer i data utan att det ger någon förklaring till varför 

(Statsoft.com) vilket vi senare i analysen tittar närmare på. Vi genomförde även klusteranalysen 



 

30 
 

med SPSS och den gav mest intressant indelning när tre grupper valdes. Antalet respondenter i varje 

klustergrupp blev då 57, 39 samt 22 personer. 

 

3.7. Kvalitetskrav 

3.7.1. Kriterier för vetenskaplig forskning 

Man kan prata om tre huvudsakliga kriterier eller krav som krävs för att kunna bedöma vetenskaplig 

forskning: Reliabilitet, replikerbarhet och validitet (Bryman & Bell 2013, s. 62). Med reliabilitet 

menas om resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle utföras igen, 

replikerbarhet handlar om att en undersökning ska vara möjlig att göra om i en ny omgivning av 

någon annan forskare och att tillvägagångssättet därför måste vara noggrant beskrivet, samt det 

viktigaste kriteriet validitet som handlar om att bedömningen från slutsatsen av en undersökning 

måste hänga ihop (Bryman & Bell 2013, s. 63). 

 

3.7.2. Replikerbarhet 

För att uppnå replikerbarhet har försökt att vara öppna och tydliga med hur vi har gått tillväga. Vi 

har försökt att vara tydliga i hur vi valt ut respondenter, utformat mått, och analyserat data för att 

öka studiens replikerbarhet i enlighet med Bryman & Bell (2013, s. 80). Dessutom har vi lagt ut 

hela vår enkätundersökning som en billaga tillsammans med de resultat som vi inte bedömde som 

tillräckligt intressanta för att presenteras i nästkommande kapitel. 

 

3.7.3. Reliabilitet 

När det gäller reliabiliteten så finns det tre viktiga faktorer inblandade att ta hänsyn till, nämligen 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013, s. 171). Med 

stabilitet menas enligt författarna att måttet ska vara så stabilt att undersökningens resultat inte ska 

skilja sig åt i någon större utsträckning om samma undersökning görs två gånger på samma grupp. 

För att mäta detta görs ofta ett “test-retest” genom att till exempel låta samma grupp respondenter 

göra samma test två gånger. Ett problem med det testet är att det kan göra att respondenterna 

påverkas av tidigare svar och svarar mer lika än vad de borde, vilket kan vara en anledning till att 

många forskningsrapporter inte prövar stabiliteten (Bryman & Bell 2013, s. 171). Vi har valt att inte 

heller pröva stabiliteten eftersom vi är högst skeptiska till respondenternas vilja att genomföra 

enkäten ännu en gång. Vi har dock tänkt på stabiliteten vid utformandet av enkäten och bland annat 

genomfört en förstudie för att testa våra frågor. 
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Intern reliabilitet handlar om ifall de indikatorer som utgör en skala är är pålitliga och hur 

respondenternas svarspoäng på någon av frågorna är relaterade till andra (Bryman & Bell 2013, s. 

171). För att kontrollera den interna reliabiliteten så rekommenderas forskaren att genomföra ett 

split-half-test i vilket den interna reliabiliteten bör ligga över 0,8 för att ha en acceptabel nivå 

(Bryman  2013, s. 172). Cronbach’s Alpha är en annan metod för att mäta den interna reliabiliteten 

som framförallt används vid enkätundersökningar. (Laerd Statistics). Cronbachs Alpha för vår 

enkätundersökning hamnade på 0,874, vilket tyder på en hög intern reliabilitet. Ett par frågor har en 

relativt låg korrelation med övriga och skulle kunna höja interna realibiliteten ytterligare något om 

de togs bort, men då vi redan har en intern realibilitet som ligger klart över 0,8 så är vi nöjda. 

 

Interbedömarreliabilitet handlar om hur subjektiva bedömningar görs då forskaren till exempel 

översätter data och om flera observatörer tolkar den på olika sätt (Bryman & Bell 2013, s. 171). Då 

vi endast är två personer som arbetar med den här studien och då vi använder oss av en 

enkätundersökning med i förväg bestämda och kodade svar så anser vi att det inte varit något 

problem för denna studie. 

 

3.7.4. Validitet 

Validitet handlar om ifall de indikatorer som forskaren utformat för att mäta ett begrepp verkligen 

mäter det begreppet, alltså om att göra en bedömning om de slutsatser som skapats från en 

undersökning hänger ihop eller inte (Bryman & Bell 2013, s. 63, 172). Bryman och Bell (2013) 

menar att det finns flera typer av validitet, varav vi tänker ta upp några av dessa här och förklara hur 

vi anpassat oss efter dessa. 

 

Ytvaliditet tar upp om måttet verkar kunna spegla innehållet i de begrepp som undersöks, vilket 

forskaren kan ta reda på genom att till exempel fråga experter på ett område att agera domare 

(Bryman & Bell 2013, s. 173). Det är en fråga om i hur hög grad frågeställningarna utgör en 

lämplig definition av ett begrepp (Polit & Beck 2006, s. 490). Det har vi försökt säkerställa genom 

att låta våra enkätfrågor läsas igenom av mer kompetenta människor, såväl handledare som andra 

studenter, och därefter till stor del ändrat utformandet efter kritiken vi fått.  

 

Begreppsvaliditet, eller teoretisk validitet som det också kallas, tar upp frågan om om ett mått 

verkligen mäter det som det anges att det ska göra (Bryman & Bell 2013, s. 63). Vidare menar 
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författarna att begrepssvalditeten är starkt kopplat till reliabilitet. I och med att vår interna validitet 

är såpass hög så anser vi att begreppsvaliditeten även den borde vara på en acceptabel nivå. 

 

Intern validitet tar upp frågor om en slutsats som slår fast ett kausalt förhållande mellan två 

variabler är hållbart eller inte, och den externa validiteten tar upp om resultaten från en 

undersökning kan generaliseras utöver undersökningskontexten (Bryman & Bell 2013,  s. 64). Vår 

externa validitet är på grund av vårt bekvämlighetsurval tämligen låg då på ett säkert sätt kan 

generalisera våra resultat till större målgrupper. När det gäller den interna validiteten så har vi i 

första hand försökt se mönster istället för kausala samband, vilket gör att vi inte har dragit några 

direkta slutsatser som bygger på kausala samband.  

 

Ekologisk validitet handlar om ifall resultaten från studien verkligen är tillämpliga i människors 

vardag (Bryman & Bell 2013, s. 64).. Här har vi funderat en hel del på om våra respondenters svar 

verkligen reflekterar hur de agerar i verkligheten. Vi tror ändå att eftersom de svarar på en 

webenkät som mestadels handlar om frågor om agerande online när de sitter vid en dator, så är de i 

samma “miljö” som de är när de utför det vi ställer frågor om. Därmed tror vi att vårt val av en 

webenkät har stärkt den ekologigska validiteten.  

 

3.8. Källkritik 

Enligt Eriksson och Hultman (2014, s. 115ff) så finns det ingen enkel väg att undersöka en källas 

autencitet och med utvecklingen av Internet har det definitivt inte blivit enklare. För att försöka 

verifiera en källas autencitet i så stor mån som möjligt så kan forskaren bland annat fråga sig: 

Vilken är originalkällan till dokumentet? Går det att lita på författaren till dokumentet? Har 

författaren använt sig av andra källor i dokumentet? Har andra personer länkat eller refererat till 

dokumentet i fråga? (Eriksson & Hultman, 2014, s. 116f). 

 

Detta är frågor som vi mer eller mindre reflekterat över när vi bestämt om vi ska  använda oss av en 

källa eller ej. Förutom detta så har vi övervägande använt oss av artiklar som är “peer reviewed” 

och på så sätt säkerställt att källorna har en vetenskaplig hög status. Vi har, som tidigare nämnts, 

även fokuserat på att använda oss av nyare artiklar för att på så vis kunna bygga vidare på den 

senaste forskningen inom ämnesområdet. Vidare har vi använt oss av databaser som Emerald, 

Insight och Scopus för att hitta representativa vetenskapliga artiklar från ansedda tidskrifter vilket 

ger mer tillförlitlighet åt våra använda källor. Övriga sekundärkällor, som består av bland annat 
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resultat från större undersökningar, har granskats ingående för att avgöra om datan är tillräckligt 

pålitlig för att vi ska vilja använda den i vår uppsats. Andrahandskällor har i så hög utsträckning 

som möjligt undvikits och de enstaka fall dessa förekommer så beror det på att det är en källa som 

vi anser är ytterst tillförlitlig. 
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4. EMPIRI 

 

I detta kapitel inleder vi med en kortare presentation av respondentgruppen. 

Därefter presenterar vi de resultat som vi anser är viktigast för studiens syfte. De som presenteras 

har samlats in genom enkätundersökningen, korrelationsanalysen samt klusteranalysen. De resultat 

som inte presenteras i detta kapitel återfinns som bilaga 1. 

 

 

4.1. Presentation av Respondentgruppen 

I vår undersökning har vi strävat efter att få en jämn fördelning mellan kvinnor och män för att 

spegla verkligheten så bra som möjligt. Vi har även skickat ut nästan exakt lika många enkäter till 

kvinnor (114) respektive män (116), men då kvinnor uppvisat en något högre svarsfrekvens så har 

vi således något fler kvinnliga respondenter. Respondentgruppen består av 44.1% män och 55.9% 

kvinnor. 

 

Utbildningsnivå och sysselsättning. 

 

I vår undersökning så har 72,9 % av deltagarna påbörjat en högskoleutbildning eller annan form av 

eftergymnasial utbildning. Det är en skevhet jämfört med genomsnittet i Sverige där cirka 40 % av 

männen och drygt 50 % av kvinnorna mellan 25 och 34 år har genomfört någon form av 

eftergymnasial utbildning (SCB, 3). Det är dock inte helt jämförbart då vår statistik innebär alla 

som påbörjat en utbildning, medan SCB:s undersökning avser färdigutbildade. Vi tror dock att det 

ändå tyder på att vi har en viss överrepresentation av högutbildade i vårt urval.  
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Vad gäller huvudsaklig sysselsättning i vårt urval så arbetade cirka 40 % medan 54 % studerade och 

cirka 6 % var arbetslösa/sjukskrivna. Här kan vi se en tydlig överrepresentation av studenter då den 

generella siffran för sverige är att jämförelsevis cirka 36 procent mellan åldrarna 18-29 studerar 

(SCB, 4).  

 

Ålder. 
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Åldersmässigt så har vi en genomsnittsålder på 24,5 med en standardavvikelse på 2,81 år. Vi har en 

viss överrepresentation av personer som är precis 26 år gamla medan det är få respondenter som är 

18-19 eller 30-32 år gamla. I övrigt så är det tämligen jämnt fördelat åldersmässigt enligt vårt urval.  

 

4.2. Tillgänglighet 

När vi diskuterar tillgänglighet så är det den upplevda tillgängligheten som menas hos 

respondenterna. Det vi främst ville veta var om det upplevdes som enkelt för konsumenter att hitta 

konsumentrecensioner och expertrecensioner som handlar om search goods. Detta med bakgrund av 

den forskning vi tar upp som visar på att såväl konsumentrecensioner (Burton & Khammash, 2010) 

och expertrecensioner (Chen & Xie, 2005) har blivit mer lättillgängliga för konsumenter. Som fråga 

nr 10 i vår enkätundersökning frågade vi därför: “ Upplever du att det är enkelt att hitta recensioner 

och kommentarer om TV/datorer/surfplattor/mobiler eller liknande produkter online i form av 

1:expertrecensioner 2:konsumentrecensioner? “ 

 

4.2.1 Vilka recensioner anses mest tillgängliga? 

 

När det gäller tillgängligheten hos expertrecensioner online så gav vår undersökning inget entydigt 

svar. 22 % av respondenterna svarade en sexa eller sjua och tyckte därmed att expertrecensioner var 

enkla mycket enkla att hitta, medan 11 % istället svarade väldigt lågt (1-2) och därmed tyckte att de 

var svårt eller väldigt svårt att hitta. Genomsnittet låg på  4,4, vilket också låg nära 4 som var 

typvärdet. 

 

Vår undersökning visade däremot tydligt att konsumentrecensioner upplevdes som väldigt enkla att 

hitta när det gäller search goods. På vår sjugradiga skala så satte hela 56 % av respondenterna en 

sexa eller sjua på den frågan och genomsnittet låg på 5,51.  Endast 3,3 % verkade tycka att det var 
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svårt att hitta konsumentrecensioner online (1-2). Det visar alltså tydligt att våra respondenter anser 

det enklare att hitta konsumentrecensioner online jämfört med expertrecensioner. 

 

4.3. Användbarhet 

I vårt undersökande av användbarhet för konsumentrecensioner och expertrecensioner så var fråga 

nr ett mycket grundläggande: “I vilken utsträckning söker du information på internet inför ett köp 

av TV/datorer/surfplattor/mobiler eller liknande produkter?” Denna fråga ställdes för att få en tydlig 

överblick över hur passande vår respondentgrupp var för vår studie. 

 

76,2 % uppgav att de använde Internet i stor eller mycket utsträckning (6-7) för att söka information 

medan endast 1,7 % uppgav att de inte använde Internet för att söka information inför ett köpbeslut 

eller använde det väldigt lite (1-2). Genomsnittsbetyget blev 6,08 och detta var för oss ett bra och 

tydligt resultat på att respondentgruppen använder Internet i sån stor utsträckning som vi på förhand 

hade hoppats på. 

 

I fråga två i vår enkät så ville vi få reda på i vilken utsträckning konsumenter använde sig av olika 

informationskällor inför ett köpbeslut som gällde den valda typen av search goods. Vi ställde därför 

frågan hur hög grad konsumenterna uppfattar att de använder sig av vänner och bekantas åsikter, 

expertrecensenters åsikter, butikssäljares åsikter, andra konsumenters åsikter online, samt vad 

reklam i olika medier säger. De mest intressanta resultaten för studien från denna fråga gällde 

expertrecensioner och konsumentrecensioner och dessa kommer därför att presenteras här, medan 

övriga resultat redovisas i bilaga 1. 
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Användningen av expertrecensioner visade sig vara betydligt lägre än för konsumentrecensioner 

och låg enligt oss på en anmärkningsvärd låg nivå. Hela 46,6 % menade på att de aldrig eller 

mycket sällan använde sig av expertrecensioner när sökte information om search goods. Detta 

medan bara 11 % ansåg sig använde expertrecensioner alltid eller väldigt ofta. Detta speglas också 

av att genomsnittet för expertrecensioner var låga 3,09 vilket kan jämföras med 4,88 för andra 

konsumenters recensioner och kommentarer online.  

 

Användningen av konsumentrecensioner och kommentarer online var den källa till information som 

användes mest av de svarsalternativ som vi hade formulerat. 42,3 % av respondenterna uppgav att 

de alltid eller mycket ofta använde sig av konsumentrecensioner online när de söker information om 

den valda typen av search goods, medan 11 % uppgav att de sällan eller aldrig använde den 

informationskällan. Skillnaden i tabellerna visar att konsumentrecensioners användbarhet, på 

samma sätt som tillgänglighet, får klart högre värden än expertrecensioner. 

 

4.3.1. Användningsmotiv för konsumentrecensioner 

Resultaten från de tidigare frågorna visar tydligt på att våra respondenter anser det viktigt att 

använda konsumentrecensioner online och att de också gör detta. Med nästa fråga ville vi försöka 

besvara av vilka anledningar konsumenter använder sig av konsumentrecensioner. Svarsalternativen 

har utformats efter användningsmotiv som tidigare forskning visat påverka varför konsumenter 

söker sig till andra konsumenters åsikter och kommentarer online (Henning-Thurau 2004, Zhang et 

al.2013, Burton & Kammash 2010). Vi formulerade frågan som “Du söker andra konsumenters 

åsikter online för att…” följt av fyra olika svarsalternativ. 
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Det första alternativet var att andra konsumenters åsikter söks för att spara tid. Här fick vi ett 

mycket tvetydigt svar. Överlag var det en stor fördelning på de sju graderingsalternativen, vilket 

gav en hög standardavvikelse. Nästa användningsmotiv som vi ville undersöka var att söka andra 

konsumenters åsikter för att minimera risker. Här gav våra respondenter oss ett klart tydligare svar 

med ett högt genomsnitt på 5,32. Endast 5,9 % uppgav att detta motiv inte stämde alls eller mycket 

lite.  

 

 

 

Det tredje användningsmotivet som vi undersökte var om konsumenter söker andra konsumenters 

omdöme för att lättare förstå produkterna. Här fick vi som tabellen visar väldigt varierade svar med 

en hög standardavvikelse på 1,835. Det fjärde användningsmotivet som vi undersökte var om andra 

konsumenters åsikter söks för att få en pålitlig bedömning. Detta var tydligen en vanligare orsak än 

att spara tid eller förstå produkterna med ett högre medelvärde på 4,68.  
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För att sammanfatta denna fråga så visar våra resultat att respondenterna främst använder sig av 

konsumentrecensioner för att minimera risker och för att få en pålitlig bedömning. Detta medan 

motiven att spara tid och att förstå produkterna inte betyder lika mycket.  

 

4.3.2. Användningsmotiv för internet 

Vi ville även undersöka i vår studie  hur väl de fyra användningsmotiven som Abrantes et al.(2013) 

föreslog för internetanvändande stämde på våra respondenter och hitta kopplingar mellan motiven 

och användandet av konsumentrecensioner. Vi ställde därför frågan: “I hur hög utsträckning anser 

du att dessa anledningar till att använda internet stämmer in på dig?” och gav sedan fyra motiv som 

respondenterna fick värdera hur väl de stämde.  

 

Våra resultat här visade att det användningsmotivet som värderades högst av våra respondenter var 

att använda internet för att lära sig nya saker, med ett medelvärde på 5,42. Det användningsmotiv 

som hade näst högst medelvärde var social interaktion som hade ett medelvärde på 5.04. Det 

altenativet visade sig på ett tydligt sätt vara populärt bland våra respondenter då hela 43 % uppgav 

att det alternativet stämde helt eller mycket bra in på dem själva. När det gäller de två sista motiven 

för internetanvändning så var resultaten mycket varierade med höga standardavvikelser. Att 

använda internet för att koppla av hade ett medelvärde på 4,22 medan att använda interent för att bli 

på bättre humör låg ännu närmare mitten på vår skala med ett medelvärde på 3,96. 

 

När det gäller olika motiv för internetanvändande så kan vi konstatera att våra respondenter tydligt 

använde sig av internet för social interaktion och för att lära sig nya saker, medan det var mer 

delade åsikter om att använda internet för att förbättra sitt humör och att använda internet för att 

koppla av.  

 

4.3.3. Genomsnittsbetyg eller antal recensioner? 

På den här frågan utgick vi ifrån vilka faktorer som tidigare forskning (Zhang et al.2013, Cui Lui & 

Guo 2012) har visat påverkar konsumenter när det handlar om en sammanställning av ett antal olika 

konsumentrecensioner. Vi ställde frågan “Om det finns ett antal olika konsumentrecensioner på en 

TV/datorer/surfplattor/mobiler eller liknande produkter, i hur stor utsträckning tror du att följande 

faktorer påverkar ditt köpbeslut?” från “1; inte alls” till “7; väldigt mycket”. Därefter tog vi upp 

fyra olika faktorer. 
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Den första faktorn vi tog upp var genomsnittsbetyg och hur mycket det påverkar en konsuments 

köpbeslut. Vårt resultat visade på att genomsnittsbetyg hade en viss påverkan på våra respondenter 

när det kommer till den valda typen av search goods och endast 4,2 % ansåg att det påverkade 

mycket lite eller inte alls. Medelvärdet var 4,79 och standardavvikelsen relativt låga 1,33. Nästa 

faktor var hur många personer som har recenserat produkten. Medelvärdet här låg på 4,19 medan 

standardavvikelsen var 1,61. 

 

Vår tredje faktor gav ett entydigt svar från våra respondenter, nämligen att hur många som besökt 

en produkts sida inte påverkade deras köpbeslut. Medelvärdet var 2,56, vilket är det lägsta 

medelvärde vi uppmätt på någon av våra frågor. En anledning till det tror vi kan vara att de svenska 

produktsidor vi har tittat på inte särskilt ofta visar antalet besökare. Att flera recensioner uttrycker 

liknande åsikter var däremot något som starkt påverkade våra respondenter med ett medelvärde på 

5,57. 

 

4.4. Pålitlighet 

När vi formulerade våra frågor som fokuserade på variabeln pålitlighet så utgick vi i stor mån ifrån 

hur detta tidigare studerats. En del frågor formulerades på ett sätt som tydligt skulle få 

respondenterna att välja vad de i allmänhet litade mest på mellan expert- och konsumentrecensioner 

medan vissa frågor formulerades för att på ett djupare sätt försöka förstå vad som låg bakom denna 

grad av pålitlighet. Tidigare studier inom just pålitlighet har till stor del fokuserat på just vad som 
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får en konsument att lita på en annan konsuments recensioner och kommentarer online och detta är 

även något vi valt att undersöka relativt ingående. 

 

4.4.1. Hur mycket litar konsumenter på olika källor? 

I fråga 4 undrade vi i hur stor utsträckning som respondenten litade på följande typer av källor: 

Expertrecensioner, vänner & bekanta, säljare i butik, andra konsumenter , samt reklam i media. 

 

”Expertrecensioner i tidningar, tv-program, tidsskrifter etc.” fick ett varken särskilt högt eller lågt 

medelvärde på 3,85 med en standardavvikelse på 1,667. Vid bedömningen hur mycket 

respondenten litar på ”andra konsumenters åsikter online o form av betyg, recensioner och 

kommentarer” så var medelvärdet 4,51 med en standardavvikelse på 1,501. Detta medelvärdet var 

alltså högre än pålitligheten för expertrecensioner så utifrån denna fråga kan vi se en skillnad vad 

gäller den aktuella variabeln. Dessa två alternativ var de som vi bedömde som intressanta för vår 

studie medan de övriga alternativen som fanns med i frågan mest var till för att vi inte ville att det 

skulle framstå tydligt att denna fråga enbart skulle jämföra expert- och konsumentrecesioner. 

Svarsfrekvens på de övriga tre alternativen återfinns under bilaga 1. 

 

4.4.2. Falska eller ärliga recensioner 

Tidigare forskning har visat att det allt oftare förekommer att recensioner på internet är falska 

(Malbon  2013, Kugler 2014), vilket skapar en oro för konsumenter som letar information online 

(Larson & Denton, 2014). Då tidigare forskning och studier visar att det förekommer både att 

expertrecensioner (Dewenter & Heimeshoff 2014) och konsumentrecensioner (Kost 2012)  är 

partiska så ville vi undersöka våra respondenters uppfattning om detta. Frågorna 5, 6 och 13 var 

formulerade för att ge oss information om konsumenter reflekterar över möjligheten att recensioner 
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och kommentarer på något sätt inte är opartiska eller ärliga. Vi kommer här att presentera resultaten 

från fråga 5 & 6 då vi anser dessa varit mest intressanta, medan resultaten från fråga 13 återfinns i 

bilaga 1. Fråga 5 och 6 löd: 

 

5: Tror du att expertrecensioner i media gällande TV/datorer/surfplattor/mobiler eller liknande 

produkter är objektiva/opartiska? 

 

6: Tror du att recensioner från andra konsumenter online gällande TV/datorer/surfplattor/mobiler 

eller liknande produkter är objektiva/opartiska? 

 

 

 

Som vi kan se i resultaten så får frågan om expertrecensioners opartiskhet ett medelvärde på 3,57 

medan konsumenter får ett medelvärde på 4,42. Vi kan här se en liten men ändå tydlig skillnad dem 

emellan. Överlag kan vi konstatera att konsumentrecensioner anses som mer opartiska och 

objektiva än expertrecensioner av våra respondenter. 

 

4.4.3. Vad ökar en konsuments förtroende? 

Med fråga 14 var vårt mål att lite mer djupgående undersöka vad som ökar en konsuments 

förtroende för en anonym recensent online, vilket kopplas till pålitlighet. Även här har vi grundat 

våra svarsalternativ i tidigare forskning (Xu 2014, Burton & Khammash, 2010) för att kunna testa 

tidigare teori och eventuellt upptäcka skillnader. Vi ställde därför frågan “I hur stor utsträckning 



 

44 
 

tror du nedanstående alternativ ökar ditt förtroende för en anonym recensent online?”. Från tidigare 

forskning hämtade vi fyra olika förtroendefaktorer som vi ville undersöka.  

 

Den första förtroendefaktorn var om användaren hade en seriös profilbild. Med resultatet från detta 

alternativ kan vi konstatera att en seriös profilbild inte inger förtroende i så hög grad. Däremot så 

gav den andra förtroendefaktorn ett betydligt högre medelvärde. Den handlade om praktiska 

funktionen att kunna ge recensioner ”plus” eller ”minus” beroende på om konsumenten tycker de är 

användbara eller inte och i sin tur hur pass mycket dessa ”betyg” påverkar förtroendet för en 

recensent, och benämns i litteraturen och i vår undersökning som en “ryktessignal”.  Medelvärdet 

var 5,23 och detta alternativ gav det högsta medelvärdet i denna fråga. 

 

 

 

 

Alternativet i hur stor utsträckning det ökade förtroendet om en forum-medlem hade varit medlem 

länge gav ett medelvärde på 3,22. Svaren var ganska jämnt fördelade med en relativt hög 

standardavvikelse där vi kan se en tydlig tendens att majoriteten inte anser att detta ökar deras 

förtroende för användaren/recensenten. Den sista förtroendefaktorn var om en välformulerad och 

tydlig recension ökade förtroendet för en recensent. Här fick vi det näst högsta medelvärdet i 

frågan. Vi kan från resultatet utläsa att denna faktor spelar en stor roll och hela 87.3 procent gav 

detta alternativ en fyra eller högre. 

 

Av de fyra förtroendefaktorerna så var det två som tydligt utmärkte sig som betydande för våra 

respondenters förtroende för en anonym konsument, nämligen att tidigare recensioner från 

användaren har visat sig vara användbara av andra konsumenter och att recensionen är 

välformulerad och tydlig. De övriga två faktorerna en seriös profilbild och att användaren har varit 
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medlem på ett forum länge uppfattades inte som särskilt förtroendeingivande faktorer bland de 

flesta av våra respondenter.  

 

4.4.4. Påverkan 

Avslutningsvis i vår enkätundersökning så valde vi att fråga våra respondenter hur mycket dem 

själva upplever att recensioner påverkar deras köpbeslut beroende på om de är skrivna av 

konsumenter eller experter.

 

Medelvärdet för upplevd total påverkan av konsumentrecensioner var i den här frågan betydligt 

högre än expertrecesnioner. Standardavvikelse var låg framförallt för konsumentrecensioner (1,14) 

men även för expertrecensioner(1,383). Skillnaden i standardavvikelse kommer bland annat från att 

ingen respondent svarade att konsumentrecensioner online inte alls påverkar deras köpbeslut. 

 

4.5. Resultat från korrelationsanalys 

Då vår enkät bestod av 16 frågor där majoriteten av frågorna hade flera olika svarsalternativ så har 

detta givit oss en stor mängd data i vår korrelationsanalys. Totalt har över 700 korrelationer räknats 

ut och vi har därför valt ut att presentera de korrelationer med de starkaste värdena ( r-värde över 

0.50) som är mest intressanta för studien. Av korrelationsvärdena var cirka 200 av dessa 

signifikanta på 0.01-nivån, men majoriteten av dessa visade korrelationsvärden som låg under r-

värde 0.3 och dessa har endast används vid enstaka tillfällen i analysen. Sammanlagt var det 15 för 

studien intressanta korrelationer som fick r-värde över 0.5 och dessa presenteras här i en framtagen 

sammanställning tillsammans med de aktuella frågorna och svarsalternativen. Vi har valt att 

förkorta frågorna något från orginalen för ge en enklare överblick.  
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1. I vilken utsträckning söker du information på Internet inför ett köp? 
 

2. I hur hög utsträckning använder du dig av expert/konsumentrecensioner?  
2.1 Expertrecensioner? 

2.4 Konsumentrecensioner? 

 

3.  Är det viktigt för dig att ta del av andra konsumenters åsikter och recensioner online? 
 

4. I hur hög utsträckning litar du på expert/konsumentrecensioner? 
4.1 Expertrecensioner? 

4.4 Konsumentrecensioner? 

 

9. Du söker andra konsumenters omdöme online eftersom du vill: 
9.2 Minimera dina risker inför ett köp 

9.4 Få en pålitlig bedömning från andra konsumenter 

 

11. I hur stor utsträckning tror du att följande faktorer påverkar ditt köpbeslut? 
11.1 Genomsnittsbetyget 

11.4 Att flera av recensenterna uttrycker liknande åsikter 

 

15 Hur mycket upplever du att andra konsumenters recensioner och kommentarer påverkar 

ditt köpbeslut? 
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4.6. Resultat från klusteranalys 

 
 

Då korrelationsanalysen inte visade några tydliga samband mellan kön, utbildningsnivå eller 

huvudsaklig sysselsättning så har dessa variabler inte används i klusteranalysen. Variabeln ålder 

användes för att se om vi kunde se någon skillnad i attityd beroende på hur gammal en respondent 

var. Klusteranalysen delade in respondenterna i tre grupper bestående av 57, 39 samt 22 personer. 

Tabellen som klusteranalysen gav finns som bilaga 3. 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 

 

I detta kapitel lägger vi fram diskussion och analys indelat efter våra valda variabler. Diskussion 

och analys görs med stöd av teori och den empiriska undersökningen och det resultat som den 

medfört. Kapitlet avslutas med en diskussion utifrån klusteranalysen.  

Alla korrelationer som tas upp är signifikanta på 0.01 nivån om inget annat anges. Korrelationerna 

som anges är hämtade från vår korrelationsanalys, från vilken vi har valt ut de korrelationer som vi 

funnit intressantast för vår studie.  

 
 

5.1. Tillgänglighet 

Denna variabel fokuserar på den upplevda tillgängligheten hos konsumenterna. Tillgänglighet är 

den variabeln som har fått minst fokus i detta arbete både vad gäller teori och empiri. Detta beror 

delvis på att tidigare forskning inom ämnet som sagt främst har fokuserat på pålitlighet. Vi anser 

dock att denna variabel är för viktig för att inte ha med när vi studerar detta valda ämne. Detta 

eftersom vi, precis som Mumadi och Schuff (2012), tror att framförallt användbarhet i grunden 

påverkas mycket av hur tillgängliga expert- och konsumentrecensioner i verkligheten är. 

 

Fråga 10 i vår enkätundersökning var den fråga som främst fokuserade på hur respondenterna 

upplever tillgängligheten för expert- och konsumentrecensioner. Utifrån resultatet på denna fråga 

(Se 4.1.1) så kan vi se att det är en tydlig skillnad på upplevd tillgänglighet där 

konsumentrecensioner ansågs vara mer lättillgängliga än expertrecensioner. Det resultatet styrker 

vidare teorier om att utvecklingen av Internet har fortsatt att ge oss konsumenter nya möjligheter att 

dela med oss av våra åsikter, att fler och fler använder Internet för att kommunicera och byta 

information, samt att uppkomsten av sociala medier har drivit på utvecklingen och spridningen av 

eWOM (Chen & Xie, 2008; Cheung & Thadani, 2012; Botha & Reyneke, 2012).  

 

Gällande expertrecensioner så kan vi utläsa att respondenterna var något mer splittrade än när det 

gällde konsumentrecensioner. Att typvärdet för expertrecensioners tillgänglighet var 4 är något som 

enligt oss tyder på att respondenterna varken tycker det är speciellt enkelt eller speciellt svårt att ta 

del av expertrecensioner. Sammantaget kan vi konstatera att det är väldigt få av respondenterna som 

anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta expert- eller konsumentrecensioner . Detta beror 

troligtvis på det vi nämnt ovan om konsumentrecensioner och att expertrecensioner har ökat i 

tillgänglighet för konsumenter i form av konsumenttidsskrifter och olika hemsidor som erbjuder 
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expertrecensioner (Chen & Xie, 2005). Vi kan även se att det finns ett samband mellan hur enkelt 

våra respondenter anser att det är att hitta expert- och konsumentrecensioner eftersom korrelationen 

mellan dessa faktorer var signifikant (0.334). Detta samband tror vi skulle kunna grunda sig i 

skillnader angående hur bra olika konsumenter är på att söka och ta del av information på internet 

och olika medier. Ju bättre en konsument är på att söka upp information, desto mer tillgänglig 

uppfattas informationen förmodligen vara för såväl expert- som konsumentrecensioner. 

 

Den starkaste korrelationen (0.417) vi kunde koppla till den här variabeln var korrelationen mellan 

hur viktigt det ansågs att ta del av konsumentrecensioner online inför ett köp och hur enkelt det 

upplevdes att hitta konsumentrecensioner online. Bägge dessa svarsalternativ har höga medelvärden 

och vår teori om denna koppling är att ökningen av internethandel har skapat en större mängd 

information på Internet om produkter och tjänster som konsumenter allt oftare tar del av. Ju mer 

konsumenter blir medvetna om att det finns mycket information att ta del av ifrån experter och 

andra konsumenter, desto mer tror vi att de vill utnyttja dessa källor. Den upplevda höga 

tillgängligheten tror vi därför leder till att konsumenter också värderar den informationen högre. 

Om konsumenterna exempelvis hade uppfattat det som svårt att få tag i information på internet, tror 

vi att det inte heller hade uppfattats som speciellt viktigt. Vi anser att det utifrån resultaten går att se 

tendenser på att just variabeln tillgänglighet påverkar varför konsumenter anser det som en viktig 

sak att ta del av recensioner på internet. 

 

Något vi kan tolka som en koppling mellan variablerna tillgänglighet och användbarhet är 

korrelationen mellan i hur hög utsträckning konsumenter använder sig av expertrecensioner och hur 

enkelt det anses vara att hitta expertrecensioner (0.393). Vi kan inte med säkerhet veta vilken 

variabel som är den oberoende, men vår analys av detta samband är att den upplevda 

tillgängligheten påverkar den upplevda användbarheten för konsumenter. Denna analys innebär att 

om tillgängligheten ökar för expert- eller konsumentrecensioner, så skulle även den upplevda 

användbarheten öka, eller vice versa. 

 

5.2. Användbarhet 

5.2.1. Användning expert- och konsumentrecensioner 

Våra resultat visar tydligt på att konsumenter i en högre grad använder sig av konsumentrecensioner 

jämfört med professionella recensioner när de ska fatta beslut om köp av search goods. Det här tror 

vi kan länkas samman till den växande kritik som riktats mot professionella recensioner och om de 
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förtjänar den position de har i en tid då det blivit allt enklare för konsumenter att själva sprida 

information om produkter via internet (Chen Liu & Zhang, 2012).  Vi tror att det tyder på att 

expertrecensioner inte används i samma utsträckning som de en gång gjorde eftersom det finns 

alternativa sätt att söka information.  

 

Våra resultat visar också på att våra respondenter bedömer det som viktigt att ta del av andra 

konsumenters åsikter (Se bilaga 1), vilket också är kopplat till användandet av 

konsumentrecensioner (0.545). Den kopplingen tycker vi också antyder att våra respondenter 

använder sig av konsumentrecensioner i en högre utsträckning än expertrecensioner eftersom de i 

hög grad ser konsumentrecensioner som viktiga. Vi ser dock att resultaten ändå tyder på att det 

finns en svag men signifikant korrelation mellan användande av expertrecensioner och användande 

av konsumentrecensioner (0.277). Det tror vi beror på att det är två liknande sätt att samla 

information, i jämförelse med de övriga svarsalternativen (Vänner och bekanta, säljare, reklam). 

 

5.2.2. Användningsmotiv för professionella recensioner 

Tidigare studier har visat på att användning av professionella recensioner kan vara ett substitut för 

att använda reklam som informationskälla (Chen & Xie, 2005). Våra resultat visar också en negativ 

korrelation mellan användande av professionella recensioner och användande av reklam som 

informationskälla (-0.134). Dock är korrelationen inte såpass stark att den är signifikant, vilket gör 

att vi inte kan utesluta att det samband vi hittat här har uppstått av en slump. Vidare så hävdar Zhou 

& Daun (2010) att negativa professionella recensioner generellt sett påverkar konsumentens intresse 

för produkten på ett negativt sätt. Vi kan dock inte se några kopplingar korrelationsmässigt mellan 

användande av eller förtroende för  professionella recensioner hos konsumenter och vilken typ av 

recension, positiv negativ eller balanserad, som konsumenten själv anser är mest användbar för 

deras köpbeslut. Det betyder dock inte att vi direkt motsäger författarna i det här fallet eftersom vi 

inte kan veta säkert om respondenterna kan avgöra själva vilka typer av recensioner som generellt 

sett är mer användbara för dom.  

 

5.2.3. Användningsmotiv för internet 

Resultaten visar tydligt att våra respondenter i mycket hög grad använder sig av internet för att 

skaffa information inför ett köpbeslut (Se 4.3). Det var högst förväntat eftersom Generation Y är 

uppväxta med internet i en högre grad än andra generationer (Gursey et al.2013). Vi hittar i våra 

resultat signifikanta samband mellan användande av internet i syfte att förbättra sitt humör och 
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användande av internet som verklighetsflykt (0.501), mellan verklighetsflykt och social interaktion 

(0.364) samt mellan att förbättra sitt humör och att lära sig nya saker (0.448). Det här stödjer 

tidigare slutsatser (Abrantes et al.,2013) att när internetanvändare vill förbättra sitt humör så går de 

in i ett psykologiskt tillstånd som tar dem bort från dagliga bekymmer och ansvar, alltså 

verklighetsflykt. Verklighetsflykt sätter i sin tur grunden för social interaktion. Då internet används 

för att förbättra sitt humör så blir de även mer familjära med vissa produkter eller tjänster vid utbyte 

av information med andra internetanvändare, och därmed lär de sig nya saker (Abrantes et al.,2013).  

 

5.2.4. Samband mellan användningsmotiv för internet och eWOM 

Tidigare forskning har visat att eWOM utanför gruppen handlar om någon form av interaktion 

online med personer som en konsument inte har några band till (Cheung et al.2015). Därför har vi 

valt att i vår undersökning begränsa eWOM utanför gruppen till användandet av 

konsumentrecensioner och kommentarer online, samtidigt som vi begränsat eWOM inom gruppen 

till användandet av vänner och bekantas rekommendationer inför ett köpbeslut. Med detta som 

grund tycker vi att det är intressant att se hur social interaktion och lärandet av nya saker kan 

kopplas till användande av konsumentrecensioner eller användande av vänner och bekantas 

rekommendationer i en köpprocess  

 

 

Modell 5.0. Användningsmotiv för internet (Egen) 

 

Resultaten visar att social interaktion kan kopplas samman med både användning av 

konsumentrecensioner (0.402) och användning av vänner och bekanta rekommendationer (0.278). 

Det här stämmer väl överens med Abrantes et al.,(2013) resultat som indikerar ett samband mellan 

social interaktion och eWOM utom och innanför gruppen. Vår undersökning indikerar också att det 
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finns relativt svaga men signifikanta samband mellan att lära sig nya saker och användande av 

konsumentrecensioner (0.296) och användande av vänner och bekantas rekommendationer (0.250). 

 

Resultaten visar genom kopplingen mellan social interaktion och eWOM utanför och innanför 

gruppen att information utbyts mellan människor med olika starka band till varandra, vilket är i linje 

med den klassiska social network-teorin (Granovetter, 1973). Vår undersökning skiljer sig dock 

även från tidigare forskning (Abrantes et al., 2013) på vissa punkter. Våra resultat visar inte några 

tendenser på att information från svagare band är mer ny, varierad, och meningsfull jämfört med 

information som kommer ifrån människor som hen har starkare band med. Detta eftersom vi hittar 

signifikanta samband mellan att lära sig nya saker och eWOM både inom och utanför gruppen. 

Dock så gäller vår undersökning endast eWOM innanför gruppen i form av användande av vänner 

och bekanta inför ett köpbeslut, vilket kanske kan förklara varför våra resultat avviker från tidigare 

forskning. 

 

Att social interaktion tydligt kan kopplas till användande av konsumentrecensioner kan visa på att 

människor som använder internet av det skälet är mer öppna för att ta del av andra människors 

åsikter. Att förtroende kan uppstå väldigt snabbt mellan okända människor online (Xu, 2014) tror vi 

också kan också vara en starkt bidragande orsak till varför konsumenter använder eWOM som 

onlinerecensioner. 

 

5.2.5. Användningsmotiv för konsumentrecensioner 

Resultaten visade tydligt att minimera risker och att få en pålitlig bedömning var de vanligaste 

motiven för konsumenter att använda sig av konsumentrecensioner (Se 4.2.1). Att minimera risker 

är ett mycket vanligt användningsmotiv stämmer överens med tidigare forskning (Henning-Thurau 

& Walsh, 2004). Däremot så menar författarna också att spara tid är ett vanligt användningsmotiv, 

något som vår studie inte stödjer då en tredjedel av våra respondenter inte alls kände igen sig i det 

användningsmotivet (Se 4.2.1). Våra resultat stödjer också Burton & Kammash (2010) slutsatser att 

konsumenter i hög grad söker andra konsumenters åsikter för att få en mer pålitlig bedömning av 

någon som är som de själva. 

Våra resultat visade också att hjälp att förstå produkterna inte tillhörde de starkaste 

användningsmotiven (Se 4.2.1 ). Det kan tolkas som att resultaten inte bekräftar Zhang et al.,(2012) 

slutsatser att förståelse för produkten är en viktig faktor till varför konsumenter läser 

onlinerecensioner.  
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Modell 5.1. Användningsmotiv för konsumentrecensioner (Egen) 

 

Korrelationsmässigt så finns det som modell 5.1 visar signifikanta samband mellan användande av 

konsumentrecensioner och samtliga av dessa användningsmotiv. Korrelationen var dock klart 

starkast till att minimera risker (0.527) och att få en pålitlig bedömning (0.461) jämfört med att 

spara tid (0.350) och att få hjälp att förstå produkten (0.313). Det innebär att även bland de som 

använder sig i hög grad av konsumentrecensioner så är det att minimera risker och att få en pålitlig 

bedömning som är de vanligaste skälen till att använda konsumentrecensioner. 

 

Modell 5.2. Användningsmotiv för konsumenterecensioner 2. (Egen) 

 

Vi hittar även tydliga kopplingar mellan de olika användningsmotiven vilket illustreras i modell 5.2. 

Att använda konsumentrecensioner för att minmera risker och att använda dem för att få en pålitlig 

bedömning har den klart starkaste korrelationen (0.532). Detta medan den näst starkaste 

korrelationen fanns mellan motiven hjälp att förstå produkten och att spara tid (0.464). Detta är värt 

att notera eftersom Henning-Thurau & Walsh (2004) slår samman spara tid och minimera risker till 

ett enda användningsmotiv - att få köprelaterad information - och menar därmed att de motiven nära 

hänger samman. Våra studier pekar däremot på att sambandet mellan dessa motiv visserligen var 
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signifikant men också det svagaste internt mellan de olika användningsmotiven (0.255). Våra 

studier tyder snarare på att de som använder konsumentrecensioner med avsikten att minimera 

risken också gör det för att få en pålitlig bedömning, samtidigt som de som använder 

konsumentrecensioner för att spara tid i högre grad också vill få hjälp att förstå produkten,  

 

5.2.6. Genomsnittsbetyg eller antal recensioner? 

Vi har i vår studie även försökt att undersöka på vilket sätt konsumenter använder sig av flera 

onlinerecensioner för att skapa sig en bild av produkten. Våra resultat visar att flera konsumenter 

som uttrycker liknande åsikter är den mest användbara hjälpen för våra respondenter, därefter 

genomsnittsbetyg följt av antalet recensioner som finns tillgängliga. Att genomsnittsbetyg är mer 

användbart för konsumenter än antalet recensioner som skrivits totalt är något som ges stöd av 

forskningen, som menar på att genomsnittsbetyg har större betydelse för search goods jämfört med 

experience goods (Cui, Lui & Guo, 2012). 

 

Modell 5.3. Användning av konsumentrecensioner - hur och varför? (Egen) 

 

Vi har tidigare urskiljt ett mönster som visade att konsumentrecensioner används främst för att 

minimera riskerna och att få en pålitlig bedömning. Modell 5.3 visar att våra respondenter vill 

lyckas göra detta genom att främst ta del av ett högt genomsnittsbetyg och se att flera recensioner 

visar liknande åsikter. Det kan vi se genom att det finns tydliga korrelationer mellan att använda 

konsumentrecensioner i syfte att minimera risken och att använda genomsnittsbetyg (0.469) eller 

liknande åsikter bland flera recensioner (0.542). Det finns också starka korrelationer mellan att 
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använda konsumentrecensioner för att få en pålitlig bedömning av en annan konsument och att 

använda genomsnittsbetyg (0.469) eller liknande åsikter (0.480).  Vi kan sammanfatta detta mönster 

genom att konstatera att de som främst använder sig av konsumentrecensioner gör så därför att de 

vill kunna minimera riskerna eller för att få en pålitlig bedömning från en annan konsument. Hur 

våra respondenter vill göra detta är genom att ta del av information från flera olika recensioner 

genom att använda sig av genomsnittsbetyg eller genom att försöka hitta flera recensioner med 

liknande åsikter för att på så sätt få en tydligare bild av vad andra konsumenter tycker.  

 

Resultaten visar alltså att konsumentrecensioner i hög grad används genom att konsumenten vill ta 

del av ett flertal recensioner för att skapa sig en egen bild. Då expertrecensioner upplevs som 

mindre tillgängliga så skulle detta kunna vara en anledning till den låga användbarheten. Med det 

menar vi att det det kanske är svårare att hitta flera expertrecensioner på en produkt för att kunna 

skapa sig sin egna bild när det gäller search goods.  

 

5.2.7 Positiva och negativa recensioner  

Resultaten visade på att de flesta respondenterna ansåg att en balanserad recension var till störst 

nytta och påverkade dem mest, medan en positiv recension var mer nyttig än en negativ recension 

(Se bilaga 1). Det här står i viss kontrast med exempelvis Zhang et al. (2013) och Cui, Lui & Guo 

(2012) som kommer fram till att negativa recensioner har större betydelse än positiva för kundens 

köpbeslut. Våra resultat tyder mer på att konsumenter uppfattar att de blir mer påverkade av 

balanserade recensioner som tar upp både positiva och negativa saker, och stödjer därmed Mudambi 

& Schuffs (2010) slutsatser om att en balanserad recension torde vara mer hjälpsam.  

 

5.3 Pålitlighet 

5.3.1. Expert- och konsumentrecensioners objektivitet 

Tidigare forskning har visat att onlinerecensioner i hög grad upplevs som en objektiv 

informationskälla ur en konsuments perspektiv (Grönroos, 2008). När det gäller expertrecensioner 

så menar Dewenter & Heimeshoff (2014) på att olika typer av media kan ge information som 

uppfattas som mer objektiv än information direkt från företagen. Dock så kan konsumenter även 

ofta misstro expertrecensioner eftersom de kan vara korrumperade av företagen och därmed 

uppfattas de ofta som partiska (Burtom & Kammash, 2010). 
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Resultaten stödjer Grönroos (2008) till viss del då väldigt få respondenter anser att 

konsumentrecensioner är partiska (Se 4.3.2). Våra resultat visar vidare på att konsumentrecensioner 

uppfattas som mer opartiska än expertrecensioner när det kommer till search goods. Noterbart är att 

många större återförsäljare online som till exempel Amazon idag har forum där konsumenter kan 

skriva onlinerecensioner, just i syfte att få sajten att framstå som mer opartisk gällande dess 

produkter (Larson & Denton, 2014). Det stärker bilden att konsumentrecensioner anses som mer 

opartiska än expertrecensioner. 

 

Modell 5.4. Påltilighet och opartiskhet (Egen) 

 

Korrelationsmässigt hittar vi, vilket vår modell 5.4 illustrerar, bara ett tydligt samband -mellan 

användande av expertrecensioner och hur opartiska de anses vara (0.407).  Däremot finns det inte 

något signifikant samband mellan att använda konsumentrecensioner och att anse att de är 

opartiska. Det antyder att användande av expertrecensioner verkar vara mer sammankopplat med 

hur opartiska de anses vara, medan användande av konsumentrecensioner inte har något samband 

med hur opartiska de anses. Det är en aning märkligt då våra respondenter samtidigt slagit fast att 

konsumentrecensioner anses som mer opartiska än expertrecensioner och vi tycker därför att det 

borde finnas en korrelation där. Det verkar som att våra respondenter inte verkar tycka att 

konsumentrecensioner måste vara opartiska för att användas, medan expertrecensioner däremot 

måste ses som opartiska för att vara användbara.  
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Modell 5.5. Pålitlighet och opartiskhet 2 (Egen) 

 

Vidare har pålitlighet för konsumentrecensioner en koppling till hur objektiva respondenterna anser 

att konsumentrecensioner (0.348) och expertrecensioner (0.313) är. Likaså finns det en korrelation 

mellan att lita på och anse att expertrecensioner är objektiva (0.341) medan det däremot inte finns 

något signifikant samband mellan att lita på expertrecensioner och konsumentrecensioners 

objektivitet. Detta antyder att de som litar på konsumentrecensioner i hög grad anser att både 

konsumentrecensioner och expertrecensioner är objektiva, medan de som litar på expertrecensioner 

är mer tveksamt inställda till konsumentrecensioner. Kanske kan detta peka på att de som litar på 

konsumentrecensioner är i högre grad öppna för okända människors åsikter medan de som väljer att 

lita på konsumentrecensioner snarare väljer att lita på de trygga traditionella recensionerna i diverse 

olika etablerade medier. 

 

5.3.2. Expert- och konsumentrecensioners pålitlighet? 

Tidigare forskning har som vi nämnt funnit blandade resultat huruvida expertrecensioner eller 

konsumentrecensioner uppfattades som mer pålitliga hos konsumenter. Våra resultat visar relativt 

tydligt på att konsumenter i en högre grad litar på konsumentrecensioner än för expertrecensioner 

när de ska fatta beslut om köp av vissa sorters search goods (Se 4.3.1, 4.3.2). Den främsta 

skillnaden låg i att det var betydligt fler som hade ett lågt eller mycket lågt förtroende för 

expertrecensioner jämfört med konsumentrecensioner. Att förtroendet bland konsumenter är 

tämligen lågt för expertrecensioner tror vi har mycket att göra med resultaten som visar att 

expertrecensioner anses som mer partiska än konsumentrecensioner. Detta då tidigare forskning 

visat att förtroendet för expertrecensioner påverkas negativt av att professionella recensenternas 
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motiv inte enbart uppfattas vara att dela produktrelaterad information (Willemsen et al., 2012). Att 

expertrecensioner anses som mindre pålitliga än konsumentrecensioner är något som ligger i linje 

med majoriteten av de studier vi hittat som tar upp ämnet (Purnawirawan et al., 2014; Cheung & 

Thadini, 2012; Huang & Chen, 2006), vilket gör att resultatet inte förvånar oss.  

 

Att expertrecensioner anses som mindre användbara än pålitliga tror vi kan bero på flera aspekter. 

Enligt Willemsen et al. (2012) så har konsumenter en hög respekt för experters kunskap, men tror 

samtidigt inte att de är särskilt pålitliga, vilket gör att värdet på recensionen kan nästintill försvinna. 

Alltför övertygande expertrecensioner har också i tidigare forskning visat sig ha skapat osäkerhet 

hos konsumenter (Purnawirawan et al., 2014). Experters kunskap tror vi därför ger 

expertrecensionerna en viss grad av pålitlighet. Samtidigt tror vi att osäkerheten som skapas av att 

expertrecensioner är för övertygande och ofta anses som mer partiska gör att konsumenterna blir 

tveksamma vad gäller pålitligheten. På grund av den starka korrelationen mellan pålitlighet och 

användbarhet tror vi dock att detta minst lika mycket påverkar användbarheten för 

expertrecensioner. Detta i kombination med att tillgängligheten anses som högre för 

konsumentrecensioner än expertrecensioner tror vi skulle kunna vara en förklaring till det här gapet 

mellan hur användbara och pålitliga expertrecensioner uppfattas vara bland våra respondenter. 

Kanske är det också som Metzger et al. (2010) & Purnawirawan et al. (2014) föreslår, att 

expertrecensioner används i hög grad för att jämföras med vad majoriteten av vad 

konsumentrecensionerna anser. I så fall kan en expertrecension kanske vara riktigt användbar först 

om den är på samma linje som majoriteten av konsumentrecensionerna som Purnawirawan et al. 

(2014) föreslår.  

 

Pålitlighet för konsumentrecensioner grundar sig enligt tidigare forskning ofta på att konsumenter 

vill ha en åsikt från någon som liknar de själva för att få en pålitlig bedömning (Hennig-Thurau & 

Walsh, 2004). Våra resultat stödjer detta eftersom vi ser en stark korrelation mellan att lita på 

konsumentrecensioner och att använda konsumentrecensioner för att få en få en pålitlig bedömning 

av en annan konsument (0.595). Vi ser också en mycket stark korrelation mellan att använda och 

lita på konsumentrecensioner (0.690). Därför så är korrelationerna mellan att lita på 

konsumentrecensioner och de olika motiven till varför  konsumentrecensioner används ungefär lika 

starka som vi diskuterat tidigare gällande användning och användningsmotiv (Se 5.2.5). Våra 

resultat visar också på en stark korrelation mellan att våra respondenter använder expertrecensioner 

och att de också litar på dem (0.599). Med det tycker vi oss kunna slå fast att pålitlighet och 
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användbarhet har ett starkt samband för våra respondenter för både expert och 

konsumentrecensioner.  

 

En risk med konsumentrecensioner som tidigare forskning påvisat är att recensionerna ofta kan vara 

falska (Malbon, 2013; Kugler, 2014) vilket gör att det finns en växande oro bland konsumenter idag 

(Larson & Denton, 2014). Våra resultat visar att trots att det finns ett högt förtroende för 

konsumentrecensioner så menar även många av våra respondenter att de är i hög grad medvetna om 

att recensioner kan vara falska. Vi undrar dock om den medvetenheten verkligen är så hög hos våra 

respondenter eftersom de samtidigt visar ett högt förtroende för konsumentrecensioner, vilket kan 

kan ses som en aning motsägelsefullt. 

 

5.3.4. Vad ökar en konsuments förtroende? 

Xu (2014) menar att en svårighet med att bedöma pålitligheten hos en annan konsument online är 

att personen ofta är en total främling. Dock så kan förtroende ändå uppstå på en väldigt kort tid med 

väldigt lite information som grund. Informationssignaler som kan vara en grund för att bygga 

förtroende online kan vara hur länge en person varit medlem i ett forum (Burton & Khammash, 

2010), en seriös profilbild, eller en så kallad ryktessignal - dvs att vem som helst kan se hur många 

tidigare recensioner av användaren som har bedömts som hjälpsamma (Xu, 2014).  

 

Våra resultat visade på att ryktessignalen i likhet med Xu:s (2014) forskning visade sig bygga 

pålitlighet i hög grad. Att vara medlem på ett forum länge eller ha en seriös profilbild på sidan 

ansågs inte lika förtroendebyggande bland våra konsumenter. Vi tror att detta kan bero mycket på 

det som Xu (2014) kommer fram till, att en ryktessignal påverkar både det kognitiva och 

känslomässiga förtroendet hos konsumenten, medan exempelvis en seriös profilbild enbart påverkar 

det känslomässiga förtroendet.  

 

Vi hittade även signifikanta kopplingar mellan ryktessignalen och att påverkas av, lita på, använda 

och anse att konsumentrecensioner är lättillgängliga. Detta medan det inte fanns några signifikanta 

samband överhuvudtaget mellan ryktessignalen och pålitlighet, tillgänglighet, användbarhet och 

påverkan för expertrecensioner. Däremot så fanns det signifikanta kopplingar mellan att se att 

personen varit medlem på ett forum länge som förtroendebyggande och påverkan av, pålitlighet, 

användbarhet och tillgänglighet för expertrecensioner. Det här tycker vi tyder på att personer som 

påverkas av expertrecensioner tydligare kan kopplas till att förtroendebyggande online kan grundas 
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på hur länge en person varit medlem på ett forum enligt (Burton & Khammash, 2010). Detta medan 

de som istället påverkas i högre grad av konsumentrecensioner kan kopplas till att 

förtroendebyggande online grundar sig på ryktessignalen och stödjer därmed Xus (2014) slutsatser. 

Det är i sig inte förvånande eftersom ryktessignalen i första hand har att göra med 

konsumentrecensioner, men det är ändå intressant att mönstret är såpass tydligt. 

 

5.4. Sammanfattning av diskussion/analys 

Våra studier visar att när det gäller tillgänglighet så har våra respondenter uppfattningen att 

konsumentrecensioner uppfattas som mer tillgängliga än expertrecensioner när det gäller search 

goods. Det kan härledas till tidigare forskning som pekar på ett ökat internetanvändande och 

uppkomsten av sociala medier som viktiga orsaker bakom denna utveckling. 

 

När det kommer till användbarhet så visar våra resultat på att internet används i mycket hög grad 

när våra respondenter letar information inför ett köpbeslut. Konsumentrecensioner används i en 

klart högre omfattning än expertrecensioner när respondenten ska söka information inför ett köp av 

search goods. De främsta motiven till att använda konsumentrecensioner var att minimera risker 

inför ett köp och att få en pålitlig bedömning från en annan konsument. 

 

Våra resultat visar vidare att våra respondenter uppfattar att konsumentrecensioner är mer objektiva 

och har en högre pålitlighet än expertrecensioner. Det ligger i linje med majoriteten av tidigare 

forskning som gjorts inom området. Vidare så stärker vår studie tidigare forskning genom att visa 

att pålitligheten för konsumentrecensioner grundar sig mycket på att konsumenter vill ha en åsikt 

från någon som liknar de själva. Vi har funnit att ökat förtroende för anonyma konsumenter på 

internet bland våra respondenter stärks främst om användaren anger en ryktessignal, alltså om andra 

konsumenter kan se om användarens tidigare recensioner bedömts som hjälpsamma.  

 

5.5. Klusteranalys 

5.1 Kluster 1. ”Den moderna konsumenten” 

Kluster 1 var den största gruppen bestående av 57 personer och representerade 48.4% av 

respondenterna. Respondenterna i denna grupp hade genomgående högst medelvärde på frågorna 

vilket tyder på att dessa är noga med att söka och kunna använda sig av hjälpbar information innan 

ett köp. Framförallt medelvärdet på fråga 1 angående i vilken utsträckning information söks på 
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internet inför ett köp visar på en tydlig inställning. Resultaten tyder på att denna grupp gärna lägger 

ner tid på informationssökande för att kunna göra så bra köpbeslut som möjligt. Expertrecensioner 

anses generellt inte så användbara men relativt pålitliga men konsumentrecensioner får högre 

värden gällande användbarhet, pålitlighet och tillgänglighet. Den främsta anledningen till att denna 

grupp söker andra konsumenters omdömen är för att de vill minimera riskerna inför ett köp. Vidare 

kan vi utläsa att dessa personer verkar vara skeptiska till både reklam och säljare i butiker vilket gör 

att dessa inte anses som speciellt värdefulla källor inför ett köpbeslut. 

 

Med detta kan vi konstatera att kluster 1 består av moderna konsumenter som utnyttjar utvecklingen 

av eWOM för att kunna göra så bra köpbeslut som möjligt. Det går att urskilja ett mönster angående 

attitydskillnader för expert- kontra konsumentrecensioner för denna grupp. Expertrecensioner ges 

medelvärdena 4,9 (tillgänglighet), 3,9 (användbarhet) och 4,4 (pålitlighet) medan 

konsumentrecensioner får 6,0 (tillgänglighet), 5,7 (användbarhet) och 5,2 (pålitlighet). Samtliga 

dessa värden var högre än genomsnittet. Då vi inte vet vilken eller vilka variabler som är 

beroende/oberoende så kan vi inte dra någon slutsats vad som påverkar vad för denna grupp. Dock 

är det enligt oss ett intressant resultat att det kan ses ett tydligt mönster mellan skillnaderna i 

variablerna. 

 

5.2 Kluster 2. ”Den klassiska konsumenten” 

33% av respondenterna, 39 personer, vart indelad i kluster 2. Vad som tydligt skiljer denna grupp 

från de andra två är att vänner och bekanta, samt säljare, har högst medelvärde gällande 

användbarhet (5,3 & 4,2) och pålitlighet (5,7 & 4,1). Denna grupp har lägst medelåder av klustrena 

(22.1 jfr 25.8 & 25.5). Detta antyder att åldern inte påverkar om du föredrar gammaldags WOM 

eller mer modern eWOM. Här värderas alltså råd och tips från vänner och bekanta högst och även 

om ”säljare i butik” inte fått speciellt höga medelvärden så är medlemmarna av det här klustret ändå 

inte lika skeptisk till dessa som de andra två grupperna. Vi tolkar detta som att personerna i denna 

gruppen litar mer på information som de vet vart den verkligen kommer ifrån. Expert- och 

konsumentrecensioner i olika medier ges inget större värde utan dessa konsumenter vill hellre få sin 

information från vänner och bekanta eller säljare de träffar face-to-face i butik.  

 

Med den attityd som dessa respondenter har så kan vi dra slutsatsen att denna grupp föredrar det 

klassiska WOM istället för det mer moderna eWOM. Dessa människors inställning stämmer bra 

överens med Gupta och Harris (2010) beskrivning att WOM sker mellan individer som känner och 
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litar på varandra. Vidare kan vi utifrån detta anta att faktorer som Dellaroccas (2003) anser skiljer 

WOM från eWOM, som anonymitet och svårigheter att tolka information från okända, kan vara 

saker som denna grupp anser är problematiska att handskas med på Internet eller i andra medier. 

 

5.3. Kluster 3. ”Den tveksamma konsumenten” 

22 personer (18.6%) återfinns i kluster 3 och denna grupp visar upp mest ”extrema” värden i 

klusteranalysen. På alla svarsalternativ utom ett så har denna grupp de lägsta medelvärdena. På 

frågan i vilken utsträckning de söker information inför ett köp online så ges ett marginellt lägre 

medelvärde än totalt genomsnitt 5,5 jfr 6,18, men när det gäller tillgänglighet, användbarhet och 

pålitlighet så är det genomgående värden som hamnar på klart lägre nivåer än genomsnittet. Vad vi 

kan tolka av detta är att denna grupp söker information online i relativt hög mån, men det som hittas 

känns oftast inte speciellt relevant ändå. En annan alternativ anledning till de låga resultaten skulle 

kunna vara att respondenterna i denna grupp sällan köper produkter via internet och därav har gett 

genomgående låga svarsvärden då enkäten övervägande fokuserar på internet-relaterad information. 

Vår gissning utifrån dessa resultat är att dessa personer söker information på internet, framförallt 

kanske mest om produkter och dess attribut samt priser, och inte bryr sig så mycket om vad andra 

egentligen anser om produkterna. Det finns en tydlig tveksamhet till om den informationen andra 

människor har delat med sig av verkligen kan hjälpa denna grupp med deras köpbeslut. 
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6. SLUTSATSER 

 

I detta sista kapitel redovisas slutsatser utifrån empiri och diskussion/analys. Här sammanfattas 

forskningsfrågan och syftet med studien samt bidrag, begränsningar, praktiska rekommendationer 

och vidare forskning. 

 

 

6.1. Studiens slutsats 

Vårt syfte med den här studien var att vi ville se om det fanns någon skillnad i hur konsumenter 

uppfattar  konsumentrecensioner och expertrecensioner för search goods gällande variablerna 

användbarhet, tillgänglighet och pålitlighet. Majoriteten av tidigare forskning har visat att 

konsumenter generellt sett litar mer på andra konsumenter än experter. Vår studie stödjer denna 

forskning då vi kan se ett högre förtroende för konsumentrecensioner än expertrecensioner hos vår 

respondentgrupp, som alltså bestod av 118 personer i Sverige som räknas till generation Y. 

Resultaten visar att en möjlig anledning till detta kan vara att konsumentrecensioner uppfattas som 

mer objektiva av respondenterna. 

 

Något som vi anser är av större intresse utifrån våra resultat är den tydliga skillnaden gällande hur 

tillgänglighet och användbarhet uppfattas. Vi valde att ha med dessa variabler med förhoppningen 

att bland annat kunna hitta några samband som visar varför tidigare studier gällande pålitlighet visar 

olika resultat. De tydligaste sambanden  förekommer mellan användbarhet och pålitlighet för både 

expert- och konsumentrecensioner. Det får oss att dra slutsatsen att pålitlighet är en mycket starkt 

påverkande faktor till varför en konsument använder recensioner. Kopplingen från dessa variabler 

till tillgänglighet är tydliga men inte alls lika starka. Det gör att vi inte kan slå fast i hur hög grad 

tillgänglighet påverkar eller påverkas av de andra två variablerna. 
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Figur 1. Sammanfattning av slutsatser (Egen) 

 

Som figur 1 visar så anses konsumentrecensioner vara mer tillgängliga än expertrecensioner. 

Variabeln användbarhet visar att konsumentrecensioner även uppfattas som betydligt mer 

användbara. Skillnaden i medelvärde mellan expert- och konsumentrecensioner för användning 

(1,79) är där markant högre än för tillgänglighet (1.20) och pålitlighet (0.66). Anledningen till 

varför konsumenter litar mer på konsument- än expertrecensioner har vi genomgående diskuterat då 

detta är den variabeln som tidigare forskning fokuserat mest på. Vad vi anser att resultaten för de 

andra två variablerna gjort är att de har skapat fler frågor. Vilka är anledningarna till att 

konsumentrecensioner uppfattas som mer tillgängliga och användbara? Kan det bero på den 

sammanlagda differensen av skillnaden i tillgänglighet och pålitlighet eller är det något annat som 

är den egentliga anledningen? Dessa frågor är något vi inte kan svara på i aktuell studie men vi 

anser att dessa behöver studeras närmare. 

 

Då denna studie haft ett högre fokus på användning av konsumentrecensioner än expertrecensioner 

så har vi kunnat se att även om användbarheten för konsumentrecensioner är hög så är resultatet inte 

entydigt. Enligt vår klusteranalys så finns en stor grupp respondenter som verkar värdera klassisk 

WOM som användande av vänner och bekantas rekommendationer framför användande av expert- 

eller konsumentrecensioner. Vi visar också i studien vilka motiv att använda internet som kan 

kopplas samman med användning av konsumentrecensioner (se 5.2.4). Social interaktion och att 

lära sig nya saker är bland våra respondenter de starkaste anledningarna till att använda internet och 

kan också tydligt kopplas samman till användande av konsumentrecensioner.  
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Vidare så kan vi visa anledningar till varför och hur våra respondenter använder 

konsumentrecensioner (se 5.2.6.). Att få en pålitlig bedömning från en annan konsument och att 

minimera riskerna vid ett köpbeslut har visat sig vara de starkaste anledningarna varför 

konsumentrecensioner används. För att skapa en tydlig bild så letar respondenterna efter flera 

recensioner som uttrycker liknande åsikter eller genomsnittsbetyget för ett flertal recensioner. Med 

detta har vi kunnat se antydningar till varför konsumentrecensioner uppskattas mer av konsumenter 

i generation Y. Vad vi dock inte kan säga med säkerhet är varför expertrecensioner används så 

mycket mindre än konsumentrecensioner. Detta är något vi anser behöver vidare studier. 

 

Sammanfattningsvis så menar vi att våra studier visar att våra respondenter upplever att de påverkas 

i högre grad av konsumentrecensioner än expertrecensioner. Eftersom konsumentrecensioner 

uppfattas som mer pålitliga, mer tillgängliga och mer användbara än expertrecensioner gör att vi 

kan slå fast att det finns tydliga skillnader i hur konsumentrecensioner och expertrecensioner 

uppfattas bland våra respondenter.  

 

6.2. Studiens bidrag 

Resultaten från denna studie antyder att det finns en skillnad mellan expert- och 

konsumentrecensioner gällande variablerna tillgänglighet, användbarhet och pålitlighet hos 

generation Y. Dessa tre variabler tillsammans med den valda populationen har, såvitt vi har sett, 

inte studerats tidigare och våra resultat ger med detta nya teoretiska bidrag till ämnet. Av dessa 

variabler så återfanns den klart största skillnaden i användbarhet men anledningen till detta kan inte 

aktuell studie förklara. Däremot bidrar studien med förslag om hur och varför konsumenter från 

generation Y söker recensioner inför ett köpbeslut.  

 

6.3. Studiens begränsningar 

Under den tid vi har genomfört denna studie så har vi kunnat identifiera en del begränsningar som 

vi i vissa fall inte hade möjlighet att se under den förberedande planeringen. Till att börja med vill 

vi vara tydliga med att vi inte anser att vårt urval är representativt för generation Y även om 

uppdelningen av kön, ålder och huvudsaklig sysselsättning i viss mån ligger nära populationens 

snitt. Detta, tillsammans med det faktum att vårt urval är ett icke-sannolikhetsurval, har medfört att 

vi med de påståenden som görs snarare vill visa på tendenser som kan gälla för populationen i stort, 

än att generalisera bestämda slutsatser. Dock tycker vi att våra resultat ändå är indikationer på vad 
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Generation Y tycker och kan bidra som underlag för vidare forskning kring hur olika recensioner 

uppfattas beroende på om källan är konsumenter online eller experter i olika medier.  

 

En andra begränsning är huruvida respondenterna i denna studie verkligen kan identifiera vad som 

är en expert- samt konsumentrecension. Vi kan inte med säkerhet säga att varje respondent på ett 

korrekt sätt kan skilja dessa åt. Vårt val av generation Y , samt att resultaten skiljer sig tydligt åt för 

dessa två faktorer, anser vi ändå vara två faktorer som gör att denna begränsning inte bör ha för stor 

påverkan. Ett sätt att kunna lösa denna begränsning i framtida studier kan vara att tydligt visa 

respondenterna hur en expert- samt konsumentrecension ser ut i praktiken. 

 

En tredje och sista begränsning vi är medvetna om gällande studien är i de fall då en respondent inte 

i någon större utsträckning har köpt produkter som denna studie fokuserar på (TV-apparater, 

kameror och surfplattor). Detta kan då ha påverka svarsnivån då de inte har någon erfarenhet av 

dessa köpbeslut och därav inte har någon situation att relatera till. Ett sätt att motverka detta kan 

vara att fråga respondenterna i början av enkäten om de har handlat dessa produkter eller inte och 

därmed säkerställa om deras svar bör granskas som realistiska. 

 

6.4. Praktiska rekommendationer 

För dagens företag som sysslar med elektronik-handel, vare sig det är främst via internet eller i 

butiker, så kan vi från vår studie presentera några praktiska rekomendationer. Skillnaden i de tre 

studerade variablerna visar att konsumentrecensioner bör ha större påverkan på konsumenter än 

expertrecensioner. Vi anser att det tydligast visas med skillnaden i den uppfattade användbarheten 

där konsumentrecesioner får ett betydligt högre värde. Således vill vi ge en rekommendation till 

företag att uppmuntra deras kunder till att skriva recensioner av deras produkter, så länge deras 

företag säljer bra produkter det vill säga.  

 

Våra resultat visar att konsumenter vill minimera sina risker inför ett köp i hög grad och detta gör 

de genom att jämföra recensioner för att skapa sig en helhetsbild. Ju fler recensioner och ju mer 

information om en produkt som finns att tillgå, desto tryggare känner sig förmodligen konsumenten 

med ett köp. Vi tror att det finns många verktyg för att få en kund att recensera en produkt, 

exempelvis: Ge rabattkort på kommande köp, låta kunden vara med i en utlottning av priser eller 

varför inte låta de “bästa” recensenterna få lite uppmärksamhet på hemsida eller i butik.  
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En avslutande rekommendation utifrån denna studie ges till expertrecensenter inom 

elektronikhandeln. Det mest markanta resultaten visade att expertrecensioner inte uppfattas ha 

särskilt hög användbarhet bland våra respondenter. En idé för experter tror vi kan vara att försöka 

skriva sina recensioner mer kortfattat och läsvänligt för konsumenter. Vi tror också att det kan vara 

en fördel att skriva recensionerna mer balanserat och mindre övertygande eftersom våra resultat 

antyder att konsumenter föredrar mer balanserade recensioner och kan bli osäkra av 

expertrecensioner som är väldigt övertygande i sättet. Det skulle kunna leda till en högre 

användbarhet som i sin tur skulle öka “värdet” för experters recensioner. 

 

6.5. Vidare forskning 

Då stora skillnader uppmättes för tillgänglighet och användbarhet så anser vi det vara en intressant 

fråga vilka faktorer det är som gör att konsumentrecensioner uppfattas som mer tillgängliga och 

användbara än expertrecensioner när det handlar om search goods. Vi tror även att en replika av vår 

studie med ett mer generaliserbart urval skulle kunna bekräfta de samband som vi presenterar i vår 

studie. 

 

Eftersom denna studie är avgränsad till att gälla enbart för generation Y så tycker vi också att det 

vore intressant att se om resultatet skulle bli desamma om andra generationer testades på samma 

sätt. Vi tror att det skulle kunna förekomma skillnader om samma studie utfördes för en annan 

generation. Vi lever i en föränderlig omvärld, framförallt när det gäller internetanvändning, så 

framtida generationer kommer förmodligen att tänka annorlunda kring detta, vilket öppnar upp för 

nya forskningsprojekt. 

 

Vår klusteranalys visade förvånande nog att en yngre grupp respondenter (genomsnitt 22,1 år) 

verkade föredra traditionell WOM som att använda vänner och bekantas rekommendationer i högre 

grad än expert- eller konsumentrecensioner. Samtidigt använder denna grupp internet för att söka 

information i lägre grad än genomsnittet. Det här förvånar oss lite då vi trodde att yngre personer 

använde internet i högre utsträckning. Kan detta vara en tendens på att eWOM är på väg att tappa i 

betydelse och att klassiska WOM är på uppgång? Detta tycker vi är intressant för framtida 

forskning. 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1. Resultat och tabeller från enkätundersökning 
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Bilaga 2. Enkätundersökning 
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Bilaga 3. Klusteranalys 

 

 

Final Cluster Centers 

 

Cluster 

1 2 3 

Ålder 25,8 22,1 25,5 

1. I vilken utsträckning söker 

du information på internet 

inför ett köp av 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter? 

6,6 5,6 5,5 
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2. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

inför ett eventuellt köp - i hur 

hög utsträckning använder 

du dig av följande källor? 

[Expertrecensioner i 

tidningar, tv-program, 

tidsskrifter etc.] 

3,9 2,6 1,9 

2. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

inför ett eventuellt köp - i hur 

hög utsträckning använder 

du dig av följande källor? 

[Vänner och bekanta.] 

4,2 5,3 3,3 

2. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

inför ett eventuellt köp - i hur 

hög utsträckning använder 

du dig av följande källor? 

[Du går till en butik och 

frågar säljaren.] 

2,4 4,2 2,1 

2. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

inför ett eventuellt köp - i hur 

hög utsträckning använder 

du dig av följande källor? 

[Andra konsumenters åsikter 

online i form av betyg, 

recensioner och 

kommentarer.] 

5,7 4,5 3,4 
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2. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

inför ett eventuellt köp - i hur 

hög utsträckning använder 

du dig av följande källor? 

[Reklam för produkten i 

media.] 

2,4 3,6 2,6 

3. Är det viktigt för dig att ta 

del av andra konsumenters 

recensioner och 

kommentarer online inför ett 

köp av 

TV/dator/surfplatta/mobil 

eller liknande produkt? 

5,8 4,9 4,0 

4. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter för 

att avgöra vilken produkt du 

i slutändan ska köpa  - i hur 

stor utsträckning litar du på 

följande typer av källor? 

[Expertrecensioner i 

tidningar, tv-program, 

tidsskrifter etc.] 

4,4 3,7 2,8 

4. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter för 

att avgöra vilken produkt du 

i slutändan ska köpa  - i hur 

stor utsträckning litar du på 

följande typer av källor? 

[Vänner och bekanta.] 

5,0 5,7 3,5 
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4. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter för 

att avgöra vilken produkt du 

i slutändan ska köpa  - i hur 

stor utsträckning litar du på 

följande typer av källor? 

[Säljare i en butik] 

2,6 4,1 2,4 

4. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter för 

att avgöra vilken produkt du 

i slutändan ska köpa  - i hur 

stor utsträckning litar du på 

följande typer av källor? 

[Andra konsumenters åsikter 

online i form av betyg, 

recensioner och 

kommentarer.] 

5,2 4,4 2,8 

4. När du söker information 

om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter för 

att avgöra vilken produkt du 

i slutändan ska köpa  - i hur 

stor utsträckning litar du på 

följande typer av källor? 

[Reklam för produkten i 

media.] 

2,2 2,7 1,9 

5. Tror du att 

expertrecensioner i media 

gällande 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter  är 

objektiva/opartiska? 

4,0 3,6 2,5 

6. Tror du att recensioner 

från andra konsumenter 

online gällande 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter  är 

objektiva/opartiska? 

4,7 4,4 3,7 
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7. I hur hög utsträckning 

anser du att dessa 

anledningar till att använda 

internet stämmer in på dig? 

[Jag använder internet för 

att koppla av och glömma 

vardagen för en stund.] 

4,5 4,5 3,0 

7. I hur hög utsträckning 

anser du att dessa 

anledningar till att använda 

internet stämmer in på dig? 

[Jag använder internet för 

att vara social med vänner 

och/eller att skapa nya 

bekanta.] 

5,1 5,7 3,6 

7. I hur hög utsträckning 

anser du att dessa 

anledningar till att använda 

internet stämmer in på dig? 

[Jag använder internet för 

att lära mig nya saker.] 

5,8 5,6 4,1 

7. I hur hög utsträckning 

anser du att dessa 

anledningar till att använda 

internet stämmer in på dig? 

[Jag använder internet för 

att bli på bättre humör.] 

4,5 3,8 2,7 

9. Du söker andra 

konsumenters omdömen 

online eftersom... [Du vill 

spara tid när du letar 

produkter.] 
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9. Du söker andra 

konsumenters omdömen 

online eftersom... [Du vill 

minimera dina risker inför ett 
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5,9 5,6 3,3 

9. Du söker andra 

konsumenters omdömen 

online eftersom... [Du vill ha 

hjälp att förstå produkterna.] 

3,8 4,2 2,4 
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9. Du söker andra 

konsumenters omdömen 

online eftersom... [Du vill få 

en pålitlig bedömning från 

andra konsumenter] 

5,0 5,3 2,8 

10. Upplever du att det är 

enkelt att hitta recensioner 

och kommentarer om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

online i form av... 

[Expertrecensioner] 

4,9 3,9 3,5 

10. Upplever du att det är 

enkelt att hitta recensioner 

och kommentarer om 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter 

online i form av... 

[Konsumentrecensioner] 

6,0 5,4 4,6 

11. Om det finns ett antal 

olika konsumentrecensioner 

på en 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter, i 

hur stor utsträckning tror du 

att följande faktorer påverkar 

ditt köpbeslut? 

[Genomsnittsbetyget] 

5,2 4,8 3,5 

11. Om det finns ett antal 

olika konsumentrecensioner 

på en 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter, i 

hur stor utsträckning tror du 

att följande faktorer påverkar 

ditt köpbeslut? [Antalet 

recensioner] 

4,6 4,1 3,2 
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11. Om det finns ett antal 

olika konsumentrecensioner 

på en 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter, i 

hur stor utsträckning tror du 

att följande faktorer påverkar 

ditt köpbeslut? [Antalet 

besökare på produktsidan] 

2,6 2,8 2,0 

11. Om det finns ett antal 

olika konsumentrecensioner 

på en 

TV/datorer/surfplattor/mobile

r eller liknande produkter, i 

hur stor utsträckning tror du 

att följande faktorer påverkar 

ditt köpbeslut? [Flera av 

recensenterna uttrycker 

liknande åsikter] 

5,9 5,7 4,3 

13. När du läser en 

konsumentrecension online 

funderar du då på om den 

på något sätt kan vara falsk, 

oärlig eller oseriös? 

4,8 5,0 4,6 

14. I hur stor utsträckning 

tror du nedanstående 

alternativ ökar ditt förtroende 

för en anonym recensent 

online? [En seriös profilbild 

på användaren.] 

3,0 3,3 2,4 

14. I hur stor utsträckning 

tror du nedanstående 

alternativ ökar ditt förtroende 

för en anonym recensent 

online? [Att tidigare 

recensioner från 

användaren visat sig vara 

användbara enligt andra 

konsumenter.] 

5,4 5,5 4,3 
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14. I hur stor utsträckning 

tror du nedanstående 

alternativ ökar ditt förtroende 

för en anonym recensent 

online? [Att användaren varit 

medlem på forumet länge.] 

3,8 3,0 2,0 

14. I hur stor utsträckning 

tror du nedanstående 

alternativ ökar ditt förtroende 

för en anonym recensent 

online? [Att recensionen är 

välformulerad och tydlig.] 

5,4 5,0 4,5 

15. Hur mycket upplever du 

att andra konsumenters 

recensioner och 

kommentarer påverkar ditt 

köpbeslut? 

5,3 5,2 4,0 

16. Hur mycket upplever du 

att expertrecensioner 

påverkar ditt köpbeslut? 

4,2 4,5 3,3 

 
 


