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Abstract 
In this paper the perceived credibility of word of mouth (WOM) is compared with the 
perceived credibility of electronic word of mouth (eWOM) from a receiver's perspective. 
WOM can be described as verbal communication in trademarks, products and services where 
the transmitter does not have a profit motive. EWOM is all communications regarding 
brands, products and services that take place electronically over the Internet. The results of 
this qualitative study indicate that credibility is linked to the transmitter as a person rather 
than the message itself. Within WOM, the receiver usually has a relationship to the 
transmitter and therefore the credibility is to a large extent already given the recipient before 
the message is delivered based on past experience. Within eWOM the transmitter is often 
unknown or anonymous, which means that the receiver does not have a picture of the sender's 
credibility before the message is received. The receiver then creates a perception of the 
message and its sender based on language design. A language with certain qualitative 
characteristics tend to create greater credibility within eWOM. Another observation made in 
this study is that the quantity of messages affect the overall credibility of eWOM even when 
the messages alone are not considered to have high credibility from the recipient's 
perspective. The time aspect also proved to be of some importance for the credibility of the 
message in eWOM as older reviews were not as trustworthy as newer ones. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats har den upplevda trovärdigheten inom Word of mouth (WOM) jämförts med 
den upplevda trovärdigheten inom elektronisk word of mouth (eWOM) ur ett 
mottagarperspektiv. WOM kan beskrivas som muntlig kommunikation gällande varumärken, 
produkter och tjänster där sändaren inte har något vinstintresse. EWOM syftar till all 
kommunikation gällande varumärken, produkter och tjänster som sker elektroniskt över 
internet. Resultatet av studien indikerar på att trovärdighet är kopplat till sändaren som person 
snarare än själva meddelandet som denne framför. Inom WOM har mottagaren oftast en 
relation till sändaren och trovärdigheten är till stor utsträckning redan given mottagaren innan 
meddelandet framförs baserat på tidigare erfarenheter. Inom eWOM är sändaren ofta okänd 
eller anonym vilket innebär att mottagaren inte har en bild av sändarens trovärdighet innan 
meddelandet tas del av. Mottagaren skapar då en uppfattning av meddelandet och dess 
sändare baserat på språkets utformning. Ett språk med vissa kvalitativa egenskaper tenderar 
att skapa högre trovärdighet inom eWOM. En annan observation som gjordes i studien är att 
kvantiteten av meddelanden påverkar den totala trovärdigheten i eWOM även då de enskilda 
meddelandena inte anses ha hög trovärdighet ur mottagarens perspektiv. Tidsaspekten visade 
sig ha en viss betydelse för meddelandets trovärdighet inom eWOM då en äldre recension 
inte var lika trovärdig som en nyare. Vidare diskuteras bland annat språkets inverkan på hur 
vi människor uppfattar och definierar ord beroende på vilket språk man talar. 
 
Nyckelord: WOM, eWOM, trovärdighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 
1.2 Problemdiskussion 3 
1.3 Syfte & frågeställning 4 

2. Teori 5 
2.1 WOM 5 
2.2 EWOM 5 
2.3 Trovärdighet 6 

3. Metod 10 

3.1 Datainsamling 10 
3.2 Intervjumanual 11 
3.3 Urval 11 
3.4 Kodning & analys 13 
3.5 Etik 13 
3.6 studiens trovärdighet 14 

4. Resultat och Analys 15 

4.1 Kunskap 15 
4.2 Självkontroll 16 
4.3 Karaktär 17 
4.4 Prestige genom status och makt 18 
4.5 Identifikation 19 
4.6 Positiva och negativa recensioner 19 
4.7 Tidsaspekter 20 
4.8 WOM vs EWOM sammanfattning 21 

5. Slutsats 22 

6. Diskussion 23 

6.2 Förslag på framtida forskning 24 

 



 

 

 

Förord 
Vi har under en termin studerat marknadsföring ur olika vinklar och det har skapat ett intresse 
men också frågor längst vägen. En sådan övergripande fråga är hur dagens uppkopplade 
samhälle handskas med all den information vi utsätts för dagligen. Vi har studerat 
marknadsfenomenet Word Of Mouth (WOM). Vi vill belysa de delar inom kommunikationen 
som är viktig och hur dessa delar skiljer sig vid kommunikation genom elektroniska 
hjälpmedel. Vi vill att läsaren ska börja ifrågasätta hur vi kommunicerar, vad vi tror på och 
varför. Under arbetets gång har vi kommit i kontakt med och intervjuat en rad respondenter 
som ligger till grund för denna studie. Till alla er vill vi rikta ett stort tack för att ni gjort 
studien möjlig. 
 
Vi vill även rikta ett extra stort tack till vår handledare Carina Holmberg och våra 
opponentgrupper som hjälpt och guidat oss längst vägen. Ert handledande och stöd har varit 
till stor hjälp under denna process. 
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1. Inledning 
 
Människor kommunicerar med varandra dagligen där intryck, erfarenheter, känslor och 
tankar delas (Jansson, 2009). Kommunikationen sker genom olika kanaler, såsom sociala 
medier, telefon eller i verkligheten, det vill säga ansikte mot ansikte (Jansson, 2009). 
Kommunikationen berör ofta marknaden, vilket kan beskrivas som en plats där ett utbyte av 
varor och tjänster möjliggörs (Magnusson, 2009). Marknaden är en social mötesplats som vi 
människor dras till och känner begär och åtrå inför och den används ofta som en plattform för 
människor att kommunicera genom (Magnusson, 2009). Historiskt sett har människan alltid 
haft en dragningskraft till marknader och de har genom tiderna också varit utformade på olika 
sätt (Magnusson, 2009). I dagens samhälle finns marknader både fysiskt och digitalt och 
samhället konsumerar på en allt högre nivå (naturvårdsverket, 2016). 

 
Reklam anses ofta vara den primära faktorn som avgör ett företags framgång vid lansering av 
produkter eller tjänster (Silverman, 2011). Det har dock påvisats att det är kommunikation 
mellan människor utan vinstintresse som är mest effektivt vad gäller att påverka varumärkets 
image eller förändra försäljningssiffror (Avinash & Sumangla, 2015; Silverman, 2011). Det 
som påverkar konsumenters köpbeslut som mest är den dagliga kommunikationen mellan 
människor, vilken film som senast sågs eller den nya tröjan, en resa som gjorts eller vilket 
nytt försäkringsbolag en person bytt till (Magnusson & Reuszner, 2001). När en person haft 
en positiv eller negativ erfarenhet av ett företag, produkt eller tjänst blir denne alltså en 
informationskälla för andra konsumenter som söker information (Magnusson, 2009). Om en 
stark relation bildas till företaget, produkten eller tjänsten väljer kunden att rekommendera 
denna erfarenhet vidare, oftast till familj och vänner (Grönroos, 2007). I och med internets 
framväxt sker en del av den här kommunikationen digitalt och med den växande elektroniska 
kommunikationen uppstår en del frågor som har skapat intresse (Buttle, 1998). Hur upplever 
människor trovärdigheten i dagens elektroniska kommunikation? Litar människor på det som 
sägs och skrivs på internet, och i så fall varför? Många av de traditionella metoderna som 
används för att bedöma trovärdighet går inte att använda sig av när det varken går att se eller 
höra sändaren bakom meddelandet (Van Der Heide & Lim, 2015).  

1.1 Bakgrund 
 
Word of mouth (WOM) är muntlig kommunikation gällande varumärken, produkter eller 
tjänster, mellan två eller fler personer där mottagaren uppfattar sändaren som icke-
kommersiell (Kirby & Mardsen, 2007). När människor får ett starkt intryck av ett företag 
eller en produkt de varit i kontakt med skapas en positiv eller en negativ känsla som de vill 
dela med sig av (Jansson, 2009). Detta gör människor genom att prata med sin omgivning om 
sin erfarenhet eller känsla (Jansson, 2009) och det vanligaste är att denna erfarenhet eller 
känsla delas med familj och vänner (Mossberg och Johansen, 2006). Bansal & Voyer (2000) 
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menar att anledningen till att WOM är så effektivt är att informationen kommer från en 
oberoende källa och inte från företag med vinstintressen. Informationen blir då genast mer 
trovärdig då det inte finns någon anledning för sändaren att manipulera sanningen (Bansal & 
Voyer 2000; Smith et al., 2005). Det finns två olika typer av WOM, antingen är sändaren 
positivt inställd till företaget, produkten eller tjänsten, eller så är sändaren negativt inställd. 
Negativ WOM väger enligt vissa studier tyngre och tenderar att spridas mer än positiv WOM 
(Solomon 2006). 
 
WOM är inte lika med word of mouth marketing (WOMM) eller word of mouth advertising 
(WOMA) då dessa per definition innebär att det finns ett vinstintresse. Denna distinktion är 
viktig att förstå då WOMM syftar till olika strategier företag kan använda för att uppnå 
WOM (Silverman, 2011). WOM och WOMM bör alltså snarare ses som varandras motsatser.  
 
WOM representerar alltså en kommunikation som oftast sker till en eller ett fåtal personer 
genom verbal kommunikation. Elektronisk word of mouth (eWOM) representerar samma typ 
av kommunikation fast genom internet, där kommunikationen sker till flera personer 
samtidigt (Grönroos, 2007). EWOM kan på så vis liknas vid att använda WOM genom att 
rista in budskapet på en stor vägg så att fler kan ta del av det under en lång tid. EWOM kan 
exempelvis vara en recension av en produkt som publicerats på internet som är tillgänglig för 
andra människor att ta del av. Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet eWOM som 
syftar till ett relativt nytt fenomen (Avinash & Sumangla, 2015). Vi kommer nedan att 
presentera en av de mest använda definitionerna av eWOM för att senare ge en mer 
omfattande bild av begreppet i teoriavsnittet. 

 
“Any positive or negative statement made by potential, actual or former customers about a 
product or a company, which is made available to a multitude of people and institutions via 
the Internet.” 

- Hennig-Thurau m.fl, 2004, s. 39 
 
Det människor gör via WOM och eWOM är att kommunicera åsikter, insikter, erfarenheter 
och lärdomar. De olika meddelanden om varumärken, produkter eller tjänster som cirkulerar 
på internet eller i samtal mellan människor kan ha olika funktioner. När ett meddelande tas 
del av kan det antingen skapa ett behov, ge information om en produkt, tjänst eller varumärke 
eller hjälpa till vid utvärdering av alternativ vid ett köpbesult (Magnusson & Reuszner, 
2001). För att dessa meddelanden ska få någon betydelse måste de vara trovärdiga. 
Trovärdigheten inom kommunikation har sedan antiken ansetts vara en viktig aspekt av 
meddelandets karaktär och vikt (Hedquist, 2010). Trovärdighet uppnås genom en mängd 
olika metoder och analyseras och bedöms utifrån ytterligare en mängd olika faktorer. Med 
dagens teknik kan vi kommunicera mer effektivt över längre avstånd och genom en mängd 
olika kanaler. Detta innebär dock att ett flertal av de faktorer som Hedquist (2010) anser är de 
som vanligtvis används för att bedöma trovärdighet inte är tillgängliga i de nya kanalerna.  
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I denna uppsats undersöks trovärdigheten hos WOM och eWOM. Trovärdighet har alltid 
varit ett centralt begrepp inom retoriken, vars mål är att övertyga människor och utan 
trovärdighet är det svårt om inte omöjligt för en talare att övertyga sin publik (Hedquist, 
2002). Forskning visar att människor som uppfattas vara trovärdiga är mer benägna att 
påverka attityder än de som inte uppfattas som trovärdiga av mottagaren (Burgoon, Birk, & 
Pfau, 1990). Det råder inget tvivel om att trovärdighet är en viktig del i all övertygande 
kommunikation och det föll därför naturligt som fokusområde för denna studie. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
“[...]we are flooded with new input—overloaded with new ways of getting content and 
overwhelmed by the content itself. Someone said we are trying to drink from the fire hose. 
No. We are blasted by dozens of fire hoses, and we are neither thirsty nor on fire.” 
(Silverman 2011, s.12) 

Silverman (2011) menar att informationen på internet har liknats vid att dricka ur en 
vattenslang när det egentligen snarare liknar att bli översköljd av ett dussin vattenslangar. Då 
dagens informationsspridning till stor del sker över internet är det relevant att se hur stor 
påverkan ett meddelande har i havet av intryck som mottagaren får genom sin telefon eller 
dator. I och med internets framväxt är det troligt att andelen elektronisk kommunikation 
kommer öka och eWOM kommer rimligtvis stå för en större andel av dessa konversationer i 
framtiden Silverman (2011).  

Trovärdighet som forskningsämne har på senare tid fått växande uppmärksamhet (Van Der 
Heide & Lim, 2015). Idag är världen till stor del globaliserad och möjligheterna att handla 
över landsgränser är många. Rekommendationer och recensioner får i samband med detta en 
allt större roll i köpbeslutsprocesser. Informationsflödet på internet medför dock en 
problematik kring hur trovärdigheten ska bedömas (Callister, 2000). Traditionell bedömning 
av trovärdighet har skett när källorna är få och åtkomsten svår, till skillnad från dagens 
informationsflöde där källorna är många och tillgängligheten stor (Callister, 2000).  

Trovärdighet är en förutsättning för att en mottagare i WOM ska tro på meddelandet 
(Hedquist, 2010) och kunskap om den upplevda trovärdigheten i de elektroniska kanalerna 
blir således allt mer relevant i takt med att internetanvändningen ökar. Då bedömning av 
trovärdighet i WOM sker på ett mer traditionellt vis är det därför relevant att se hur eWOM 
skiljer sig i bedömningen av trovärdighet. En jämförelse av WOM och eWOM kan skapa 
ökad förståelse för de aspekter inom trovärdighet som skiljer de båda åt.  
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1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att ur ett mottagarperspektiv skapa ökad förståelse för den 
upplevda trovärdigheten i WOM jämfört med eWOM. 
 
● Hur upplever mottagare trovärdigheten i WOM jämfört med eWOM? 
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2. Teori  
 

2.1 WOM 
 
Word of mouth (WOM) är historiskt sett kommunikation som sker ansikte mot ansikte 
mellan konsumenter angående produkter, tjänster eller varumärken (Sen m.fl. 2007). Det kan 
beskrivas som ett samtal som på något vis rör produkter, tjänster eller varumärken och en 
persons attityd till dessa (Sen m.fl, 2007). På senare tid har begreppet fått en något tydligare 
definition där det inte får finnas något vinstintresse när det handlar om WOM (Kirby & 
Mardsen, 2007). Forskning visar att WOM sprider sig snabbare och är effektivare än 
traditionell marknadsföring, annonser eller säljpersonal (Avinash & Sumangla 2015). 
Avinash och Sumangla (2015) skriver att 75 % av de som byter leverantör eller produkt inom 
samma bransch berättar om bytet till minst en närstående och beskriver då anledningen till 
bytet. Avinash och Sumangla (2015) menar även de att personligt inflytande har större 
påverkan på kunder än traditionella former av marknadsföring och leder till större spridning 
av produkt, tjänst eller varumärke. Studier har också visat att moderna konsumenter idag 
påverkas mindre av traditionella marknadsföringsstrategier vilket har lett till ett ökat intresse 
för WOM på grund av dess höga trovärdighet (Sweeney m.fl, 2012). Företag försöker därför 
ständigt stimulera WOM genom aktiviteter för att kontrollera hur deras produkter eller 
tjänster kommuniceras på marknaden (Hennig-Thurau m.fl, 2004). 
 
WOM förutsätter en avsändare och en eller fler mottagare där sändaren är den person som 
uttrycker något om en produkt eller tjänst. Mottagaren är personen som lyssnar och tolkar 
meddelandet och kan samtidigt vara en del av samtalet i vilket WOM sker (Magnusson & 
Reuszner, 2001). Skillnaden på negativ och positiv WOM är att negativ WOM innefattar 
negativa erfarenheter av en produkt eller tjänst, och positiv WOM innefattar positiva 
erfarenheter av en produkt eller tjänst. WOM är oftast mycket negativ eller mycket positiv 
(Sweeney m.fl, 2012) och tidigare forskning visar att negativ WOM har en större påverkan på 
mottagaren än positiv WOM (Baltes & Leibing, 2007). WOM är vanligtvis det enda sättet att 
få reda på något negativt om en produkt (Lis & Neßler, 2013). 

2.2 EWOM 
 
I takt med att internetanvändningen ökar finns det ett växande behov av WOM på internet. 
Den digitala formen av WOM kallas elektronisk word of mouth (eWOM) och det finns ett 
flertal olika definitioner av det relativt nya fenomenet. En av de mest använda definitionerna 
är den som tidigare presenterats av Hennig-Thurau m.fl (2004) som beskriver eWOM som ett 
positivt eller negativt utlåtande av en potentiell, före detta eller nuvarande kund om en 
produkt eller företag, som görs tillgängligt för fler människor och institutioner via internet 
(Hennig-Thurau m.fl, 2004). Det kan till exempel ske via e-post, forum, chattar, sociala 
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medier, bloggar, vloggar eller andra hemsidor, kanaler eller plattformar på internet. När 
eWOM publicerats tenderar det att finnas kvar under en längre tid för människor att ta del av, 
exempelvis i form av en recension av en produkt, tjänst eller varumärke (Buttle, 1998). I 
Sydkorea har traditionell media haft en kraftig minskning som informationskälla samtidigt 
som 80 % väljer produktrecensioner som informationskälla (Sun-Jae & Jang-Sun, 2009). 
EWOM har på senare tid blivit mer tillgängligt för konsumenterna genom mobiltelefoner och 
elektroniska plattformar som idag ofta utformas för att främja eWOM inom dessa (Avinash & 
Sumangla 2015).  
 
Till skillnad från WOM kan sändaren i eWOM välja att vara anonym och behöver inte 
komma från någon som mottagaren har en personlig anknytning till (Lis & Neßler, 2013). En 
annan skillnad är att eWOM görs tillgängligt för fler mottagare medan WOM kan vara riktat 
till endast en mottagare (Dellarocas, 2003). En recension är också lättillgänglig för andra 
konsumenter oavsett tid på dygnet de söker efter information om ett varumärke, produkt eller 
tjänst (Avinash & Sumangla, 2015). Positiv eWOM kan ha en betydande roll i ett företags 
framgångar genom att värva nya kunder och minska marknadsföringskostnader (Lis & 
Neßler, 2013). Negativ eWOM kan däremot ha förödande konsekvenser för hur människor 
uppfattar ett företag (Lis & Neßler, 2013).  
 
EWOM förekommer ofta på online-marknader som exempelvis eBay för att skapa pålitlighet 
och trovärdighet mellan köpare och säljare (Lis & Neßler, 2013).  
 

2.3 Trovärdighet 
 
För att WOM och eWOM ska ha någon påverkan på mottagaren måste meddelandet och/eller 
sändaren uppfattas som trovärdig (Bansal and Voyer 2000; Smith m.fl, 2005). Anledningen 
till att människor vill ha råd av andra är att trovärdigheten är hög när det kommer från en 
oberoende källa (Bansal and Voyer 2000; Smith m.fl, 2005). Graden av trovärdighet står 
alltså i korrelation till sändarens eller meddelandets övertygelseförmåga ur mottagarens 
perspektiv. Trovärdigheten kan således ses som en avgörande faktor för WOM och eWOM:s 
påverkan på mottagaren. 
Burgoon m.fl. (1994) sammanställer forskningen inom trovärdighet och menar att de mest 
centrala faktorerna är: extroversion, självkontroll, kunskap, social kompetens, karaktär, 
karisma. Hedquist (2010) menar att det finns anledning att lyfta fram andra faktorer som 
också påverkar trovärdigheten: Utöver de som Burgoon m.fl. nämner som de mest centrala 
tillägger han konsekvens, prestige genom status och makt, identifikation och attraktion som 
viktiga faktorer. Vidare kan trovärdighet brytas ned i olika komponenter såsom källans 
trovärdighet, meddelandets trovärdighet och kanalens trovärdighet (Jensen m.fl, 2010). 
 
Hedquist (2010) delar upp extroversion i öppenhet och kommunikationsförmåga. Öppenhet 
handlar om att vara öppen i sin kommunikation och att inte dölja något, exempelvis misstag 
eller kompetens inom ett område. Burgoon m.fl. (1994) skriver att det finns en risk att 
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trovärdigheten minskar om talaren upplevs vara för öppen då det leder till misstro hos 
mottagaren. För lite öppenhet innebär låg effektivitet på samma sätt som för mycket öppenhet 
gör (se figur 1 nedan). En lagom nivå av öppenhet ger alltså högst effektivitet enligt Burgoon 
m.fl. (1994). En annan aspekt av öppenhet är att talaren måste lyssna på sin publik för att 
framstå som en öppen talare. Kommunikationsförmåga syftar till talarens förmåga att kunna 
kommunicera och göra sig förstådd hos lyssnarna samt att anpassa diskursen till dessa. En 
talare som använder ett språk som för publiken inte är begripligt kommer skada sin 
trovärdighet (Hedquist 2010).  
 

 
 
Självkontroll handlar om talarens förmåga att framstå som en trygg person som behåller sitt 
lugn och, kanske framförallt, har kontroll över situationen. En osäker talare skapar också 
osäkerhet för sin publik vilket kan leda till ointresse eller irritation hos dessa (Hedquist, 
2010). Människor som uppvisar dominans tenderar att uppfattas som mer trovärdiga och når i 
högre grad deras önskade mål. Den upplevda dominansen kan komma från övertygande 
illusioner om makt och dominans (Dunbar m.fl, 2014). 
 
Konsekvens är en aspekt som syftar till att talaren är konsekvent i sina ageranden. Talarens 
handlingar måste gå i linje med det denne säger och det som sägs måste stämma överens med 
hur det sägs. En publik kommer lita mer på en person som använder ett språk och emotionell 
betoning som speglar vad talaren säger (Hedquist, 2010). 
 
Kunskap beskrivs av Hedquist (2010) som en av de viktigaste faktorerna för trovärdighet. Om 
mottagaren inte upplever att talaren har kunskap spelar det ingen roll om denne framstår som 
trovärdig på alla andra punkter. En talares kunskap kan vara praktisk, teoretisk eller helst 
både och då detta ökar dennes trovärdighet och skapar en form av auktoritet. Denna 
trovärdighet kan även påverka talarens trovärdighet inom andra områden. Det måste också 
finnas en relevans för den kunskap som talaren presenterar för att det ska ge ökad 
trovärdighet (Hedquist, 2010). 
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Social kompetens handlar om att anpassa sig till situationen och den rådande normen samt att 
visa respekt och att ta hänsyn mot andra. Om anpassningen blir för uppenbar kan mottagaren 
uppleva denne som oärlig. En talare kan visa respekt genom att berätta saker även när de inte 
förväntas och att inte dölja information. Social kompetens förutsätter förutom respekt också 
en förmåga att känna empati (Hedquist, 2010). 
 
Karaktär syftar till själva talaren som person eller uppfattningen av denna och delas upp i 
fyra faktorer: värdighet, ärlighet, integritet och välvilja. Värdighet kan uttryckas på olika sätt 
och måste anpassas till situationen för att uppnå en balans, det kan exempelvis handla om ett 
anpassat språkbruk till publiken (Hedquist, 2010) och se till så att till exempel inte onödiga 
konstpauser eller upprepningar används (Burgoon, Birk & Pfau 1990). Även klädsel eller 
sändarens handlingar såsom ansiktsuttryck påverkar mottagarens intryck (Masip, Garrido, & 
Herrero, 2003). Ärlighet innebär att säga sanningen och inte ljuga, även om det i vissa fall 
även här kan krävas en balans för att inte såra människor (Hedquist, 2010). Integritet kan 
beskrivas som att talaren har stabilitet i sina åsikter och att hen inte påverkas eller 
manipuleras av andra människor. Det innebär också att talaren är okränkbar och självständig. 
Välvilja handlar om att talaren bryr sig om sin publik och vill de väl, att hen inte har något 
vinstintresse eller ställer sig över sina mottagare (Hedquist, 2010). 
 
Prestige genom status och genom makt är en ytterligare faktor som Hedquist (2010) lyfter 
fram. Talaren kan även uppnå högre trovärdighet genom sin status. En hög status kan liknas 
vid prestigen som kan uppnås genom kändisskap. Prestige kan också uppnås genom makt 
vilket påverkar trovärdigheten (Hedquist, 2010). Studier har visat att mottagare av eWOM 
refererar till recensioner på instagram för att minska den upplevda risken vid köpbeslut 
baserat på deras beundran och förtroende till deras idoler (Djafarova & Rushworth 2016). 
 
Identifikation kan ses ur två perspektiv. Det första är att publiken kan identifiera sig med 
talaren och att talaren kan identifiera sig med publiken, eller att publiken kan relatera till en 
tredje part som talaren presenterar. Det andra perspektivet handlar om övertygande 
kommunikation som påverkar lyssnaren känslomässigt. En sådan typ av identifikation kan 
exempelvis vara en reklamfilm där en modell sitter i en ny bil och målet är att få kunden att 
identifiera sig själv i den situationen eller med den bilen (Hedquist, 2010). Vid anonyma 
recensioner påverkas läsaren på så vis att den ser en högre trovärdighet för källan i 
meddelanden som går i enlighet med de övriga meddelanden, ett meddelande som strider mot 
majoriteten har visat sig vara en mindre trovärdig källa, utan att mottagaren har någon 
kunskap om vem sändaren är (Van Der Heide & Lim, 2015). Van Der Heide och Lims (2015) 
studie om trovärdighet på internet visar att mottagare av till exempel restaurangrecensioner 
uppfattar källan till positiva recensioner som trovärdigare än negativa. Detta trots det faktum 
att negativa recensioner i andra fall har visat sig vara mer trovärdiga än positiva (Baltes och 
Leibing, 2007). 
Karisma kan beskrivas som talarens förmåga att få publiken att ryckas med genom att 
förmedla sina ord med känslor. Adolf Hitler och Martin Luther King är exempelvis två 
karismatiska personer (Hedquist, 2010). 
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Utöver dessa finns även andra aspekter som påverkar trovärdigheten, till exempel 
tidsaspekten. Mottagaren bedömer trovärdigheten före, under och efter ett tal. Det kan även 
finnas vissa förväntningar på talaren beroende på vad talaren förknippas med och hur hen har 
presenterats. Det finns även en korrelation mellan meddelandets trovärdighet och 
meddelandets tillförlitlighet. Meddelandets trovärdighet ökar om det bygger på kunskap och 
öppenhet (Hedquist, 2010). Trovärdigheten avgörs i mottagarens tolkning av talarens 
framförande och det finns således mottagare aspekter som påverkar trovärdigheten. 
Mottagarens tidigare erfarenheter och kunskaper kommer påverka hur trovärdigheten 
uppfattas (Hedquist, 2010). Det finns ingen modern definition av det engelska ordet “trust” 
som i många avseenden är relaterade till begreppet trovärdighet men Rotter (1971) 
definierade det så här: “an expectancy held by an individual or a group that the word, 
promise, verbal or written statement of another individual or group can be relied on”(Rotter, 
1971 s.444). Vilket betyder: En förväntan av en person eller grupp att ett ord, löfte, skrivet 
eller uttalat av en annan person eller grupp går att tro på. 
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3. Metod 

För att kunna jämföra trovärdighet ur mottagarperspektivet inom WOM och eWOM valdes 
den hermeneutiska kunskapstraditionen, eller tolkningsläran som utgångspunkt för studien. 
Forskningsstrategin för studien är således kvalitativ och datan insamlades genom 
semistrukturerade intervjuer. Datan som studien genererade tolkades för att skapa förståelse 
innan slutsatser kunde formuleras. Hermeneutiken ger genom tolkning en förståelse av 
meningsbakgrund snarare än förståelse av orsakssamband (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
Lindholm (1999) menar att arbetssättet inom hermeneutiken kan beskrivas som en spiral där 
ny kunskap ackumuleras för varje varv i spiralen. Det är alltså en ständigt pågående process 
där data anskaffas, tolkas och omtolkas för att generera ny kunskap (Lindholm, 1999). 
 
I denna studie har en abduktiv ansats appliceras. Studien grundades ursprungligen i en 
deduktiv ansats där forskningsfrågan utformades utifrån befintliga teorier inom WOM, 
eWOM och trovärdighet. Under studiens gång och genom intervjuer har nya teorier blivit 
aktuella vilket ledde till omarbetning av bland annat metod och frågeställning. Abduktion 
innebär en kombination av induktion och deduktion där det empiriska tillämpningsområdet 
utvecklas under processen vilket även leder till att det teoretiska ramverket anpassas 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Den valda forskningsansatsen kan även beskrivas genom “the 
constant comparative method” som syftar till en ständig jämförelse av data och identifierade 
mönster samt tidigare forskning (Hjerm m.fl, 2014). 
 

3.1 Datainsamling 
 
Datan som ligger till grund för studien insamlades genom semistrukturerade intervjuer och 
består av respondenternas erfarenheter, åsikter och reflekterande. Intervjuerna ägde rum 
under åtta tillfällen med olika respondenter och genomfördes av studiens två författare där 
den ena agerade intervjuare och den andre antecknade noteringar. Varje intervju varade i 
cirka 30-40 minuter och spelades in i röstfiler på en mobiltelefon efter respondenternas 
godkännande. Intervjuerna var av traditionell art, det vill säga att de skedde ansikte mot 
ansikte. Dessa ägde rum i en av uppsatsens författares lägenhet, i respondenternas bostad 
samt på ett av Stockholms centrala caféer. De intervjuer som genomfördes på café visade 
under själva intervjun inga svårigheter, dock uppstod en stor mängd brus i form av 
bakgrundsljud vid transkriberingen av ljudfilen. Datainsamlingen pågick tills uppsatsen 
uppnådde mättnad vilket innebär den punkt i vilken nya observationer eller intervjuer inte 
längre tillför eller ifrågasätter de mönster som identifierats och kartlagts (Hjerm m.fl, 2014). 
 
Intervjumetoden möjliggör en dialog mellan respondenten och intervjuaren som styr 
innehållet i intervjun mot det önskade ämnet och ger en djupare bild av respondentens tankar 
och erfarenheter (Bryman & Bell, 2011). Det är därför viktigt att komma så nära 
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ursprungskällan som möjligt då detta ökar trovärdigheten för informationen (Holme & 
Solvang, 2010). Genom en kvalitativ semistrukturerad intervju kan intervjuaren formulera 
frågorna på ett sådant sätt att det matchar respondentens förförståelse och nivå av förståelse 
för ämnet, samt ge eventuella följdfrågor om så skulle behövas (Bryman & Bell, 2011). Detta 
för att flexibiliteten inte ska vara för stor och intervjun riskera att tappa fokus (Galtung, 
1967).  
 

3.2 Intervjumanual 
För att vara så förberedda som möjligt inför intervjuerna användes en intervjumanual (se 
bilaga). Denna manual bestod av ett ramverk av frågor som avser att ge svar på 
frågeställningen och uppsatsens syfte. Intervjumanualen testades i ett fåtal pilotintervjuer 
med syfte att optimera intervjufrågorna inför datainsamlingen. Pilotintervjuerna spelades in 
och intervjufrågorna modifierades för att behandla uppsatsen ämne i så hög grad som möjligt. 
Pilotintervjuerna genomfördes genom bekvämlighetsurval med bekanta till uppsatsens 
författare. Resultaten av dessa är således inte en del av undersökningen mer än att kontrollera 
frågornas träffsäkerhet. Pilotintervjuerna visade att det var enklare för respondenterna att 
besvara de mer generella frågorna efter att först ha pratat om konkreta erfarenheter och 
intervjun utformades därefter. Intervjuerna utformades så att de inledningsvis skulle ge en 
introduktion till ämnet för att sedan leda in på konkreta erfarenheter för att undvika 
spekulerande hos respondenterna. 

Även spontana frågor som känns lämpligare för stunden har använts då alla följdfrågor inte 
passar på alla respondenter. Då varje respondent är unik och har olika grad av erfarenhet av 
WOM och eWOM är det svårt att förutse hur respondenterna kommer svara och vilka frågor 
som ger givande svar. En semistrukturerad intervjuform med intervjumanual har då varit till 
stor hjälp då den gett intervjuaren tillräckligt stor flexibilitet.  

 
Intervjumanualen är inte något intervjuaren behöver följa till punkt och pricka, utan är 
snarare till för att ge stöd under intervjun. Ett fåtal övergripande frågor är huvuddelen av 
manualen, för att påminna intervjuaren om vad som är ämnet, då det är lätt att sväva iväg i 
samtalet. Återigen så ska det betonas att detta inte är några regler för vilka frågor som ska 
ställas, utan den har till uppgift att vara ett stöd under intervjun så inte samtalet stagnerar 
(Holme & Solvang, 2010). Den typ av manual som använts bygger på en serie huvudfrågor 
som direkt ska besvara syftet, med en serie förslag på följdfrågor om intervjuaren anser att ett 
djupare svar är nödvändigt.  

3.3 Urval 
Intervjuerna genomfördes med åtta respondenter i åldrarna 23-60 år. Urvalet var ett icke-
sannolikhetsurval i den mening att intervjuerna genomfördes med respondenter som var 
tillgängliga för forskarna (Holme & Solvang, 2010). De respondenter som valdes ut hade 
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erfarenhet av både WOM och eWOM. Holme och Solvang (2010) skriver om vikten av att ha 
relevanta studieobjekt för det ämne som undersöks. Denna studie studerar upplevd 
trovärdighet inom WOM respektive eWOM och samtliga respondenter är således mottagare 
av WOM eller eWOM i någon form. Urvalet för studien är personer i Sverige som låter sig 
påverkas av andra konsumenter genom WOM eller eWOM. Urvalsmetoden är ett 
bekvämlighetsurval med viss anknytning till ett kvot- och snöbollsurval. Urvalet var initialt 
startat med respondenter som varit tillgängliga samt relevanta för undersökningen. Sedan har 
dessa använts för att få kontakt med ytterligare respondenter. En viss hänsyn till ålder på 
respondenter har iakttagits, i detta fall respondenter över och under 30 år. Denna hänsyn kan 
liknas vid ett kvoturval där olika kategorier av respondenter söks (Bryman & Bell, 2011). 
Detta för att få ett mer nyanserat resultat av äldre människor med fler erfarenheter samt yngre 
människor som ofta är mer aktiva på elektroniska plattformar. Kvoturvalet är en billig och 
tidseffektiv urvalsmetod som erbjuder intervjuaren att genomföra många intervjuer under en 
kortare period, där det inte behöver göras återbesök hos de som inte gick att nå vid 
intervjutillfället (Bryman & Bell, 2011). De respondenter som medverkat i undersökningen 
är: 
 
 
 

1 Peter 60 år 

2 Kerstin 57 år 

3 Viktor 25 år 

4 Henric 32 år 

5 Cecilia 24 år 

6 Rickard 25 år 

7 Frej 36 år 

8 Johanna 25 år 
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3.4 Kodning & analys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades för att underlätta analyseringsprocessen genom 
att skapa ordning och möjliggöra en systematisk läsning. Detta ger även en helhetsbild över 
hur respondenterna svarat i intervjuerna (Bryman & Bell, 2011). Genom att navigera mellan 
de olika intervjuerna kunde vi enklare jämföra dessa för att hitta iakttagelser som är 
intressanta för frågeställningen. Dessa iakttagelser märktes med koder som på ett 
övergripande vis beskriver iakttagelsen. Dessa koder var bland annat de olika 
trovärdighetsbegreppen: Kunskap, identifikation, öppenhet, kommunikationsförmåga med 
flera. I takt med att nya intervjuer gjordes kan de på detta vis kodas och jämföras med 
frågeställningen och tidigare kodade intervjuer. Dessa koder har under arbetets gång förfinats 
och skrivits om efter ett flertal genomgångar av materialet (Hjerm m.fl, 2014).  

När mättnad har uppnått kategoriseras koderna och ställs i relation till varandra. Detta 
benämns av Hjerm m.fl. (2014) som tematisering och författarna menar att detta är en 
avgörande del av analysen. Genom att finna mönster i koderna kan de mest värdefulla 
mönstren och iakttagelserna lyftas fram. I denna studie har tematiseringen bland annat delat 
upp och kategoriserat iakttagelser av upplevd trovärdighet inom WOM och eWOM. Hjerm & 
Lindgren (2010) liknar tematiseringsprocessen vid ett släktträd där de olika koderna är armar 
på trädet och det går då lättare att se hur de olika koderna är relaterade till varandra. När 
kodnings- och tematiseringsprocesserna upplevdes vara mättade formulerades slutsatser. 

 

3.5 Etik 
Vid användning av intervju som metod krävs det att forskarna har ett etiskt förhållningssätt 
till respondenterna. För att säkerställa att respondenternas integritet skyddas tas följande 
etiska regler i akt.  
 
Informationskravet. Undersökningens syfte redogjordes för respondenterna, samt att de blev 
informerade om vilka moment som ingick. 
Samtyckeskravet. Respondenterna har informerats om att deras deltagande är frivilligt och att 
de när de vill kan avbryta deltagandet. Samtliga respondenter har tillfrågats och gett tillstånd 
att genomföra ljudinspelningar. 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet. Uppgifter om de deltagande behandlas med yttersta 
konfidentialitet, uppgifterna förvaras så ingen utomstående kan ta del av dessa.  
Nyttjandekravet. Information som samlas in av respondenterna får endast användas inom 
uppsatsens syfte (Bryman & Bell, 2011). Respondenterna informerades om att den 
information som delgavs enbart ska användas i uppsatsen. 
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3.6 Studiens Trovärdighet 
En studies trovärdighet kan bedömas utifrån fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2011). Tillförlitlighet kan även beskrivas som 
intern validitet. För att styrka studiens tillförlitlighet utformades intervjuguiden och 
intervjuerna på ett vis där klarhet kunde skapas när tecken på tvetydighet och mångtydighet 
uppstod. Genom att ha en klar kommunikation med respondenterna kunde oklarheter redas ut 
under intervjutillfällena. Detta underlättade även analysprocessen vid tolkning och kodning 
av intervjuerna vilket i sin tur ledde till ett mer reliabelt resultat. 
 
Överförbarhet kan beskrivas som studiens externa validitet, det vill säga huruvida studiens 
resultat kan överföras till en annan miljö (Bryman & Bell, 2011). Denna studie har inte som 
syfte att skapa ett generaliserbart resultat och liksom många andra kvalitativa studier är den 
beroende av sammanhanget och ger istället en mer djupgående kunskap. Då samtliga 
respondenter i studien har högskoleutbildning inom åldrarna 23-60 år kan det tänkas att 
resultatet av studien kan vara överförbart till människor med samma bakgrund inom samma 
åldersgrupp. 
 
Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet och syftar till huruvida forskningen har genomförts 
på ett tillförlitligt sätt (Bryman & Bell, 2011). Forskarna hade en viss förkunskap inom WOM 
och eWOM och trovärdighet vid intervjutillfällena som växte under studiens gång. Samtliga 
intervjuer genomfördes dock under samma premisser och samma intervjumanual användes 
vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner och ljudkvalitén var 
tillräckligt bra för att transkriberingen kunde genomföras problemfritt. Kodning och 
analysering pågick ständigt under processens gång vilket även skedde retrospektivt i takt med 
att ny teoretisk kunskap anskaffades. De källor som uppsatsen bygger på har till största 
möjliga mån varit vetenskapligt granskade för att pålitligheten ska bli så hög som möjligt. 
Även de källor från internet som använts har kritiskt granskats för att ifrågasätta 
trovärdigheten och pålitligheten. En regerings hemsida anses till exempel ha högre pålitlighet 
än en privat (Denscombe, 2009). 
 
Konfirmering eller bekräftelse kan beskrivas som objektivitet vilket syftar till att forskaren i 
så låg grad som möjligt påverkat resultatet (Bryman & Bell, 2011). Intervjuerna behandlade 
ett flertal begrepp som är okända för många människor. Det var därför nödvändigt att ge en 
muntlig förklaring av WOM, eWOM och trovärdighet till respondenterna under intervjuerna. 
Forskarna gav en kortfattad beskrivning av dessa begrepp under intervjuerna för att 
respondenterna skulle förstå frågorna och detta gjordes så neutralt som möjligt för att inte 
påverka respondenternas tankegångar.  
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4. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av studien i kombination med en löpande analys för att 
jämförelsen mellan WOM och eWOM ska bli tydligare. 
 
Gemensamt för samtliga respondenter var att de fick tänka efter och fundera innan de kunde 
ge svar. Många menade att de aldrig reflekterat över ämnet tidigare utan att det snarare är 
något som “sker automatiskt”. Utifrån respondenternas svar under intervjuerna formulerades 
ett antal faktorer som de anser påverkar trovärdigheten i WOM och eWOM. De aspekter av 
trovärdighet som lyfts fram under intervjuerna är: kunskap, självkontroll, karaktär, prestige 
genom status och makt, identifikation. Två aspekter som endast berörde eWOM var positiva 
och negativa recensioner och tidsaspekten. Medan WOM sker direkt kan kommunikationen 
inom eWOM ske över tid. Ett meddelande som sänds vid en tidpunkt kan tas emot vid en 
annan. 
 
 

4.1 Kunskap 
Kunskapen togs upp som en av de viktigaste aspekterna för trovärdighet enligt Hedquist 
(2010) och visade sig även vara det för respondenterna, inom både WOM och eWOM. Det 
var viktigt för respondenterna att den information de tog del av kom från en person med 
kunskap inom det aktuella området. Det visade sig också vara viktigt att den person som är 
sändare även har en god utbildningsnivå vilket kan kopplas till Hedquists (2010) 
kunskapsfaktor. Att utbildningsnivån var något som var viktigt för respondenterna kan även 
kopplas till identifikationsfaktorn då samtliga respondenter har en eftergymnasial utbildning 
och då hellre tar emot råd och rekommendationer från personer med god utbildning. En 
respondent menade att information som grundar sig i kunskap och expertis är den mest 
trovärdiga, oavsett hur eller i vilken form den presenteras. “Kontentan är att jag lyssnar och 
upplever de som är experter eller kunniga som trovärdigare, oavsett om det kommer från 
internet eller vänner” (Kerstin 13.12.2016)  
Peter (13.12.2016) menade att vetskapen om en kollegas intresse för bilar och hans goda 
kunskap ökade trovärdigheten då han diskuterade en kollegas rekommendationer ang ett 
bilköp.  
“Han är högst trovärdig för han är väldigt påläst och kunnig inom bilar” (Peter 13.12.2016). 
detta grundat på en lång och god arbetsrelation dem emellan. Han fortsatte genom att lista två 
viktiga kriterier för hans bedömning av trovärdighet “Två kriterier är viktiga: Akademisk 
bakgrund och kompetens utifrån arbetserfarenheter” (Peter 13.12.2016). 
En annan respondent som diskuterade en kompis rekommendation om hörlurar menade även 
han att kunskap om hörlurar är viktigt. Innan det att rekommendationen ägde rum visste 
respondenten att hans vän var kunnig inom ämnet hörlurar “han är väldigt sakkunnig inom 
hörlurar, han kan mycket om det” (Frej 6.12.2016).  
En annan respondent grundade sin bedömning av trovärdighet inom WOM på tidigare 
kunskap om sändaren. Han menade att hans studiekollega inte hade samma grad av kunskap 
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som respondenten inom ett datorprogram. “han hade nog bara svårt för programmet. Han 
kanske inte är så teknisk. Vi har jobbat ihop och haft grupparbeten, han komplicerar saker 
och ting. Han kommer med förslag på sådant han inte kan, han har en lägre kunskap än jag.” 
(Rickard 1.12.2016). Bedömningen i detta fall ledde till att informationen inte ansågs vara 
trovärdig. Några respondenter menade att det går att bedöma grad av kunskap och utbildning 
hos avsändare på internet där språk och informationstäthet påverkat trovärdigheten.  
“Men man kan se på språket vad det är för utbildningsgrad på sändaren och upplevs den 
som hög så är det trovärdigare. Väl valda ord och bra språk ökar trovärdigheten.”(Peter 
13.12.2016). 
“Skriver de med ett bra språk och får med mycket relevant information känns det som en 
smart eller utbildad person” (Henric 29.11.2016) 
Det som skiljer WOM och eWOM åt var att de som kräver kunskap inom WOM menar att 
det är deras personliga kunskap om personen och vad denne kan och inte kan som var viktigt. 
Inom eWOM försöker respondenter utifrån språk och formuleringar avgöra vilken grad av 
utbildningsnivå sändaren har för att bedöma graden av trovärdighet. Den för både Hedquist 
(2010) och Burgoon m.fl. (1994) viktigaste faktorn, kunskap visade sig även för 
respondenterna vara en av de allra viktigaste faktorerna i bedömningen av trovärdighet. Utan 
en uppfattad bild baserad på språk inom eWOM eller kunskap om utbildningsnivå eller 
tidigare kännedom genom WOM anses inte en rekommendation trovärdig oavsett om det 
kommer genom WOM eller eWOM. 
 

4.2 Självkontroll 
Självkontroll är för många respondenter viktigt i form av hur benägen en sändare var att 
sända ut sina åsikter. Vissa sändare av WOM/eWOM tycks dela väldigt mycket åsikter 
medan andra är lite mer tillbakadragna och eftertänksamma innan de yttrar en åsikt. Att vara 
självsäker och yttra sina åsikter kan enligt Hedquist (2010) öka trovärdigheten, dock 
upplevde respondenterna att ett överflöd i delade åsikter och rekommendationer minskar 
trovärdigheten. Detta grundar sig i en redan existerande bild av avsändaren som person, så 
innan rekommendationen sker eller innan WOM sker så har ofta mottagaren eller i detta fall 
respondenterna en bild av hur sändaren är. “Det finns folk som har åsikter om allt och det 
bryr jag mig inte om, men personer som är mer selektiva vad gäller när och hur man 
kommenterar ökar trovärdigheten.” (Johanna 27.11.2016) 
“När det är en person man litar på och har integritet, en person som är eftertänksam när hen 
säger något. Inte bara en sådan som tycker om allt för tyckandets skull, en jävla snackpåse” 
(Peter 13.12.2016) 
“Vissa pratar vitt och brett om allt medans andra är mer eftertänksamma och säger bara 
något om det är starka värderingar.” (Kerstin 13.12.2016). Ett mer selektivt yttrande av 
åsikter visar sig då gå mer i linje vad Hedquist (2010) menar med en säker talare. Om 
kommunikationen (WOM) förekommer för ofta från en och samma sändare tolkas denne som 
mindre trovärdig. Även inom eWOM förekommer denna bedömning av självkontroll. Det 
finns till exempel youtube-kanaler som har många videor med produktrekommendationer och 
de kan vara förknippade med låg trovärdighet baserat på hur selektiva de är i sina 
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meddelanden samt hur ofta de sänds. “Det finns olika typer av sändare t.e.x. osäkra figurer 
som känns genuinare i det de säger, de har tänkt efter innan. Sedan finns det den mer 
säljande typen som är självsäker och bara snackar på, ”säljer” för att få views (visningar) 
kanske. De brukar även lägga upp videor väldigt ofta vilket känns tveksamt” (handlar om 
videorecensioner)(Viktor 13.12.2016). Detta kan liknas med det som Dunbar m.fl. (2014) 
skriver om illusion om dominans. De skriver om hur en illusion om dominans kan öka 
trovärdigheten, men vår studie visar att även en osäker sändare kan uppfattas som trovärdig i 
kontrast till mer högljudda och säljande sändare. Respondenterna upplevde sändare som 
otrygga och inte särskilt trovärdiga vid en överdriven entusiasm, överdrivet pratsam 
personlighetstyp och när respondenterna upplevde att sändaren inte hade varit eftertänksam. 
Självkontroll var således viktigt för den upplevda trovärdigheten enligt respondenterna i både 
WOM och eWOM. I WOM fanns oftast en bild av sändarens självkontroll innan denne 
pratade om en specifik produkt vilket var baserat på tidigare erfarenheter av personen. När 
sändaren var känd sedan tidigare baserades istället självkontrollen på tidigare erfarenheter. 
När avsändaren var okänd i eWOM bedömde respondenterna avsändarens självkontroll 
genom språket. 
 

4.3 Karaktär 
Ärlighetsaspekten ansågs vara en av de viktigaste punkterna för trovärdigheten för 
respondenterna. Om sändaren inte upplevs som ärlig kan denne heller inte vara trovärdig för 
mottagaren. Ärlighet hänger även ihop med välviljan som också är en av Hedquists (2010) 
karaktärsaspekter, då välvilja kan betyda att en sändare agerar utan inflytande av 
vinstintresse. När sändaren anses vara ärlig med sina intentioner upplever mottagaren att 
denne inte riskerar att råka ut för några rekommendationer med vinstintresse som motiv. Just 
dessa två aspekter är något respondenterna i denna undersökning ansåg var viktigt vid WOM 
och eWOM. Konversationer där avsändaren upplevs ha välvilja tenderar att uppfattas som 
mer trovärdiga då kriteriet ärlighet infinner sig.  
“Hon hade ju inget skäl till att inte tala sanning.” (Kerstin 13.12.2016) 
“Det kändes trovärdigt för han hade ingen anledning att inte tala sanning.“ (Johanna 
27.11.2016). Hedquists (2010) faktorer ärlighet och välvilja tenderar att överlappa varandra 
lite, om en sändare uppfattas som välvillig tenderar denne automatiskt att tolkas som ärlig. 
Men en ärlig sändare behöver ju inte nödvändigtvis vara välvillig, en sändare kan tala 
sanningsenligt om en produkt och även ha ett vinstintresse. Respondenternas exempel inom 
WOM handlade alla om personer som de kände sedan tidigare och det är också den 
vanligaste typen av WOM. Då menar respondenterna att de redan har kunskap om sändarens 
välvilja och ärlighet. Dock nämndes ingen av de faktorer som Burgoon, Birk och Pfau, 
(1990) eller Masip, Garrido och Herrero, (2003) talar om, konstpauser, upprepningar, klädsel 
eller sändarens handlingar såsom ansiktsuttryck. Detta kan bero på att alla dessa verktyg 
används vid första mötet med en person. När en relation skapats men en annan människa har 
en process av utvärdering kring karaktären skett, detta genom analysering av olika faktorer 
såsom klädsel, ansiktsuttryck eller hur denne talar, när vänskapen är etablerad avtar denna 
analysering till viss del. Dessa faktorer blir istället viktigare inom eWOM där sändaren oftast 
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är okänd och finns det möjlighet att tolka utseende och hur personen talar genom video så blir 
de allt viktigare. Hur meddelandet är skrivet verkar också spela stor roll när det handlar om 
eWOM. Enligt Hedqvist (2010) har ett anpassat språkbruk en viktig roll i hur trovärdigt 
meddelandet känns. Detta bekräftas av respondenterna där många tyckte språket ger en bild 
av vad för typ av karaktär avsändaren är.  
“Man kan se på språket vad det är för utbildningsgrad på sändaren och upplevs den som hög 
så är det trovärdigare. Väl valda ord och bra språk ökar trovärdigheten.” (Peter 13.12.2016) 
“De långa mer berättande svaren känns seriösare och trovärdigare.” (Frej 6.12.2016) 
“Grammatik, om texten är välformulerad och man får en bild av att personen är intelligent 
ökar trovärdigheten. Det säger någonting om en människa.” (Rickard 1.12.2016) 
Sändarens karaktär var inom WOM oftast känd sedan tidigare och respondenterna menade att 
sändaren oftast var ärlig och menade väl. I kombination med god kunskap och självkontroll 
kunde de därför lita på vad deras vänner eller familj berättade angående varumärken, 
produkter eller tjänster. Inom eWOM hade respondenterna ingen uppfattning om sändarens 
karaktär men kunde i vissa fall bilda sig en uppfattning genom språket. Långa, 
välformulerade meningar som var grammatiskt korrekta indikerade seriositet, intelligens, hög 
utbildningsgrad och gav därigenom högre trovärdighet. Korta recensioner upplevdes i 
kontrast som mindre trovärdiga då avsändarens karaktär inte kunde avläsas.  

 
4.4 Prestige genom status och makt 
Prestige genom status och makt påverkar trovärdigheten enligt två av respondenterna. Den 
ene nämnde att kändisskap ökar trovärdigheten inom eWOM då mottagaren känner till 
sändaren till viss grad, jämför med när sändaren är helt anonym. 
“Är det en känd person som säger något så litar man på det för man vet något om dem. Är 
det en random så vet man ju inte.” (Kerstin 13.12.2016). Djafarova och Rushworth (2016) 
menar att det är beundran och förtroende för sina idoler som gör att det upplevs som 
trovärdigt när kända personer säger något.  
En annan nämnde att auktoritet eller högre status ökade trovärdigheten inom WOM. I detta 
fall stod en lärare för den ökade statusen i en lektionsmiljö när en kaffebryggare diskuterades. 
Lärarens åsikter upplevdes som trovärdigare delvis på grund av att han hade en högre status i 
gruppen än eleverna. “men när läraren sa att det var bra så ändrade jag uppfattning. För 
läraren jobbar som designer. Han hade bättre argument för att det är en bra produkt, 
smaken blir bättre och så vidare. Ålder kan ha påverkat, även livserfarenhet. Hans lärartitel 
väger ju också tungt såklart.” (Rickard 1.12.2016). Även Hedquists (2010) och Burgoons 
m.fl. (1994) kunskapsfaktor kan ha varit bidragande till den ökade trovärdigheten i detta 
exempel där läraren genom sitt yrke påvisar att denne har hög utbildning, vilket har visat sig 
vara en stor bidragande faktor för trovärdighet.  
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4.5 Identifikation 
Respondenterna menade att när en god vän som rekommenderade något (WOM) medförde 
det hög trovärdighet då respondenten kunde identifiera sig med sin väns smak, behov och 
åsikter. Identifikationen innebar i samtliga fall högre trovärdighet inom specifika områden. 
När respondenterna inte kunde identifiera sig med sändarens smak inom ett område bedömde 
de trovärdigheten som lägre då deras åsikter inte kan likställas.  
“-hon tipsade mig om en nagelförstärkare som var bra, 
-Har du också svaga naglar? 
-Ja det var därför jag nappade på det” (Kerstin 13.12.2016) 
“När en person jag känner med samma smak eller god kunskap rekommenderar något ökar 
det ju trovärdigheten” (Viktor 13.12.2016) Denna iakttagelse skulle kunna komplettera 
Hedquist (2010) identifikationsfaktor då han menar att identifikation handlar om sändarens 
förmåga att tala på mottagaren nivå och om hur i reklam en mottagare kan identifiera sig med 
vissa produkter. Till exempel reklam där en åtråvärd person kliver in i en bil och mottagaren 
gärna vill identifiera sig med denne.  
Inom eWOM menade samtliga respondenter även att kvantiteten var av stor betydelse för 
trovärdigheten. Enskilda recensioner verkar ha låg trovärdighet tills de blir bekräftade av ett 
flertal andra recensioner. Något som bekräftar Van Der Heide och Lims (2015) teori om att 
recensioner som bekräftar de redan befintliga uppfattas som trovärdigare än de som strider 
mot majoriteten. Alla respondenter menar således att när en recension speglar majoriteten 
uppfattas denne som trovärdig inom eWOM. Avvikande recensioner ansågs vara mindre 
trovärdiga om en större mängd recensioner sa emot dessa. När respondenterna läste 
recensioner på en hemsida likt tripadvisor, som har för avsikt att förmedla konsumenters 
recensioner på resmål, restauranger och hotell, bedömdes många av de recensioner som 
skildes från mängden ha låg trovärdighet. En ensam recension har inte samma tyngd som en 
ensam muntlig rekommendation och kvantiteten är således av större vikt i eWOM än WOM. 
“Är det tillräckligt många som säger samma sak så är det trovärdigare” (Johanna 
27.11.2016) 
 
“Är det 40 bra (recensioner) och fem dåliga så struntar jag i de dåliga” (Frej 6.12.2016) 
 
“Jag hade vägt negativa vs positiva. Om det är många bra vs nån dålig så får den 
minoriteten lägre trovärdighet.” (Henric 29.11.2016) 
 

4.6 Positiva och Negativa recensioner 
 
“När man upplever att något är bra är det ju det man förväntar sig när man gör något eller 
köper något, annars hade man ju aldrig köpt produkten.” (Kerstin 13.12.2016).  
Respondenterna menar att många av de positiva recensionerna går förlorade och i stället visas 
endast de få extraordinära negativa recensionerna. De menade då att negativa recensioner är 
överrepresenterade och grundar sig i unika olyckliga händelser för just den individen. Det ger 
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inte nödvändigtvis källan för recensionen lägre trovärdighet men i kontexten så får de 
negativa recensionerna lägre effekt då de tas som unika. Å andra sidan får då de positiva 
recensionerna en ökad trovärdighet och tyngd då det krävs något extraordinärt positivt för att 
det ska motivera en person till att skriva något bra.  
“Ja det är trovärdigare när man rosar än när man risar. När man risar kan det vara 
situationen i sig som styr, man är förbannad. Det kan också vara väldigt unika eller 
slumpartade fall som gör att en bil stannar på grund av dåligt batteri eller liknande. Men om 
någon pratar väldigt varmt om ett märke så gör man inte det spontant över ett enskilt tillfälle 
utan det är en mer övervägd åsikt och inte påverkad av en emotionell känsloyttring.” 
(Peter 13.12.2016) 
Detta bekräftar Van Der Heide och Lim’s (2015) teori om att positiva recensioner upplevs 
som trovärdigare och motsätter sig Baltes och Leibing (2007) teori som påstår att negativa 
har större effekt.  
För många överdrivet positiva recensioner kan dock ha en negativ inverkan på trovärdighet 
när det gäller mindre verksamheter. Mottagaren känner då en viss skepsis kring huruvida 
recensionerna är äkta. En respondent menade att det är allmänt känt att mindre företag ibland 
använder sig av bulvaner, vänner eller familj för att gå in och skriva positiva recensioner på 
deras hemsida. Dåligt språk som exempelvis kan komma från ett översättningsprogram ger då 
ökad skepsis och minskad trovärdighet för inlägget.  
 
“Det beror på, när man går igenom många likartade kommentarer så blir jag väldigt 
misstänksam. Och om det är google översättningar är det någon som skrivit en egen 
recension (bulvaner). Det gäller mindre hotell och restauranger. Stora hotellkedjor tror jag 
på.” (Peter 13.12.2016) 
Respondenternas svar säger emot varandra då de hävdar att enligt Van Der Heide och Lim’s 
(2015) teori har positiva recensioner högre trovärdighet. De menar även att Van Der Heide 
och Lim’s (2015) andra teori om kvantitet inom recensioner stämmer, där en recension som 
strider mot majoriteten har lägre trovärdighet. Frågan är då hur mottagare ställer sig till en 
recension som är positiv men också strider mot majoriteten av negativa recensioner.  
 
 
 

4.7 Tidsaspekter 
 
Tidsaspekten visade sig vara något flera respondenter upplevde som en viktig faktor i 
bedömandet av trovärdighet. Vid WOM sker utbytet av information omedelbart, medan i 
eWOM kan informationen sändas vid ett tillfälle och tas emot vid ett annat, ibland passerar 
det lång tid dessa emellan. Ju längre tid tillbaka inlägget eller eWOM har blivit sänt ju lägre 
trovärdighet har det.  
“Tripadvisor och så skriver ofta datum, så gamla inlägg bryr jag mig inte om.” (Kerstin 
13.12.2016) 
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“Ja jag letar alltid efter kommentar som ligger i närtid. 2-3 år sedan bryr jag mig inte om.” 
(Johanna 27.11.2016) 
 
Vid frågan om anonymitet påverkar trovärdigheten för eWOM var det delade svar bland 
respondenterna. Några tyckte att anonymitet gav avsändaren en trygghet i att kunna skriva 
vad som helst utan att behöva oroa sig för konsekvenser eller behöva stå till svars för vad 
som skrivits. Andra tyckte inte att det spelade någon roll då respondenten ändå inte kände 
personen bakom namnet.  
Något som inte Respondenterna reflekterade över vid bedömningen av trovärdighet inom 
WOM och eWOM var faktorerna konsekvens, social konsekvens, attraktion och karisma. 
Anledningen till att ingen av respondenterna kommenterade eller reflekterade över dessa som 
faktorer i bedömningen av trovärdighet kan vara att tolkningen sker på en subliminal nivå. 
Det sker alltså automatiskt utan att mottagaren tänker på vad den ser. Har någon lätt smutsiga 
kläder är det kanske inget som aktivt blir iakttaget, personen blir inte klassificerad som lortig 
bara för det. Men undermedvetet så har detta iakttagits och tolkningen finns där. Tillika är det 
med presentationstekniker och retorik som kan påverka hur pass självsäker och trygg en 
person förmedlar sig själv. Sådana tolkningar kan ske subliminalt.  
 

4.8 WOM vs eWOM sammanfattning 
 
En tydlig skillnad mellan WOM och eWOM är att det i WOM finns en person som framför 
sina tankar genom tal, utstyrsel och kroppsspråk medan det i eWOM handlar om texter. Ingen 
av respondenterna påpekade dock några synpunkter vad gäller kroppsspråk, ansiktsuttryck 
eller utstyrsel vid WOM. Faktorer som konsekvens, social kompetens, attraktion och karisma 
var inget som någon tog upp som viktiga faktorer för såväl WOM som eWOM. Tolkning av 
hur en person klär och för sig har redan skett vid ett tidigare tillfälle vid WOM och personen 
har redan fattat beslut om huruvida personen är trovärdig eller inte inom olika områden. I 
eWOM hade mottagaren sällan tidigare erfarenheter av sändaren och trovärdigheten 
bedömdes då på andra sätt än i WOM. När det handlade om WOM avgjorde mottagaren i 
princip redan innan meddelandet var skickat om det skulle bli trovärdigt eller inte. I eWOM 
vägde respondenterna in många fler faktorer i sin bedömning. Om språket är bra, hur 
gammalt inlägget är, om det strider mot vad andra har sagt. Det verkar ske en ökad 
tolkningsprocess för tolkningen inom eWOM då osäkerheten är större. Upplevd trovärdighet 
inom WOM är något som sändaren har förknippat med sin person mer än själva meddelandet. 
Inom eWOM används meddelandet för att tolka sändaren som person och därefter överväga 
om personen är trovärdig eller ej. 
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5. Slutsats 
 
Studiens frågeställning var följande: Hur upplever mottagare trovärdigheten i WOM jämfört 
med eWOM? För att besvara frågeställningen undersöktes hur mottagare upplever 
trovärdigheten i WOM jämfört med eWOM. 
 
Trovärdigheten i såväl WOM som eWOM verkar till stor del vara kopplat till avsändaren 
snarare än meddelandet. När mottagaren upplever sändaren som trovärdig inom ett område 
blir också budskapet trovärdigt. I WOM är därför trovärdigheten ofta given innan 
meddelandet har framförts då mottagaren redan har en relation till sändaren. I eWOM finns 
sällan en uppfattning av sändaren sedan tidigare och trovärdigheten baseras då istället 
framförallt på språket. Ett språk som är välformulerat, berättande och grammatiskt korrekt 
ökar trovärdigheten för sändaren och meddelandet. Ett språk som tyder på intelligens och hög 
utbildningsnivå hos sändaren ger högre trovärdighet för de högskoleutbildade respondenterna 
i eWOM. På samma sätt minskar ett sämre språk trovärdigheten för sändaren och 
meddelandet ur mottagarens perspektiv. En större kvantitet av likartade recensioner (eWOM) 
bidrar till en ökad trovärdighet även då recensionerna enskilt inte upplevs som trovärdiga. I 
vissa fall råder dock en viss skepticism hos mottagaren mot allt för likartade recensioner när 
språket inte är grammatiskt korrekt. Studien visade att trovärdigheten generellt sett är högre i 
WOM än eWOM. Mottagaren upplever att trovärdigheten är högre när de har en relation till 
sändaren då mottagaren har skapat en uppfattning av sändarens trovärdighet inom ett område 
och/eller kan identifiera sig med sändarens preferenser. En annan slutsats från denna studie är 
att tidsaspekten påverkan på trovärdigheten i eWOM. Inom WOM framförs meddelandet i 
realtid medan det i eWOM kan vara fler år gammalt. Tid verkar åtminstone inom tjänster 
påverka trovärdigheten negativt efter en viss tidsgräns inom eWOM.  
 
Slutligen kommer studien fram till att trovärdigheten verkar vara högre inom WOM än inom 
eWOM. Det är då sändarens karaktär som avgör trovärdigheten snarare än meddelandet. I 
och med att WOM oftast sker med bekanta eller någon som mottagaren känner väl har redan 
en tolkning av personen skett. Denna tolkning eller bild av personen/sändaren ligger till 
grund för bedömningen av trovärdighet. Vid eWOM sker denna tolkning genom analys av 
texter, dess kvalité och diskurs. Det är dock fortfarande personen som ligger bakom 
meddelandet som är i fokus. Informationen som mottagaren får genom meddelanden i 
eWOM är dock för lite för att trovärdigheten ska kunna bli lika hög som i WOM.  
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6. Diskussion  
Analysen ledde tidigt till två centrala frågor: är trovärdighet kopplat till sändaren snarare än 
meddelandet? Hur skapas en bild av sändaren när denne är okänd eller anonym? Den kanske 
största skillnaden i trovärdighet i WOM jämfört med eWOM verkar ligga i sändarens 
karaktär. Mottagaren bedömde oftast trovärdigheten genom sändaren som person snarare än 
själva meddelandet. I WOM var sändaren känd sedan tidigare och mottagaren hade då ofta en 
förutfattad mening om sändaren och hur trovärdig denne är inom ett område. Den analys 
människor gör i vardagen för att bedöma hur människor är och agerar i olika situationer är 
enormt komplex och är alldeles för stor för att bli en del i denna studie. Eftersom sändaren i 
eWOM sällan var känd för respondenterna var de tvungna att skapa en bild av personen med 
den information som fanns tillgänglig, vilket oftast var språket. Ett språk som var 
grammatiskt korrekt och välformulerat indikerade enligt respondenterna på intelligens, 
kunskap, seriositet och gav ökad trovärdighet. Respondenternas utbildningsnivå kan ha färgat 
deras omdöme på denna punkt då Hedquist (2010) hävdar att identifikation är en faktor som 
påverkar trovärdighet. i detta fall står identifikation för det faktum att högutbildade endast 
tror på eller upplever andra högutbildade som trovärdiga. 
 
Respondenterna nämnde kvantitet som en faktor som påverkar trovärdigheten inom eWOM. 
Om majoriteten av recensionerna av en produkt pekar på samma sak upplevs det som mer 
konsekvent och därav mer trovärdigt enligt respondenterna. I WOM hade dock inte 
kvantiteten samma betydelse för trovärdigheten som i eWOM. Anledningen till detta skulle 
kunna vara att trovärdigheten upplevs som högre inom WOM då det finns en etablerad 
relation eller identifikation till sändaren. Det kan även förekomma undermedveten kvantitativ 
effekt för WOM. En rekommendation eller ett samtal om en produkt kan vara färgad från 
mottagarens sida från tidigare reklamer, eller liknande samtal med någon annan, helt utan att 
denne tänker på det. 
 
Tidsaspekten påverkade den upplevda trovärdigheten för respondenterna inom eWOM. 
Gamla recensioner för tjänster (hotell och resor) ansågs vara mindre trovärdiga efter en viss 
tid. Anledningen till detta skulle kunna bero på att tid kan förändra hur tjänsteföretag upplevs. 
En hotellupplevelse kan skilja sig beroende på tidpunkt samt beroende på vem som fattar 
beslut inom företaget. Denna aspekt undersöktes dock aldrig djupare under intervjuerna. 
 
Trovärdighetens aspekter verkar påverka mottagaren på en subliminal nivå då respondenterna 
inte var medvetna om ett flertal faktorer inom trovärdighet som forskningsfältet pekar ut. Till 
dessa hör exempelvis: konsekvens och karisma. Ansiktsuttryck och kroppsspråk nämndes inte 
som aspekter som påverkar trovärdigheten av respondenterna. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att respondenterna är oförmögna att minnas och beskriva sina upplevelser eller 
känslor vid WOM och eWOM. Det kan även bero det på att mottagaren har tidigare 
erfarenheter av sändaren vilket påverkar hur mottagaren uppfattar trovärdigheten. En 
respondent som ursprungligen är från Nya Zealand och som endast talar engelska kunde peka 
ut faktorer som påverkar trovärdighet som ingen tidigare respondent hade nämnt. Även om 
detta bör ses som ett undantag väcker det vissa funderingar kring språkets påverkan på 
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människans förmåga att vara medveten om olika begrepp. Är ordens innebörd detsamma på 
olika språk? Tolkas ord som credibility och trustworthiness generellt sett på samma sätt som 
de tolkas på svenska? Intressant är även att respondenterna oftast använde andra ord för att 
beskriva de faktorer som påverkar trovärdigheten. Öppenhet kunde exempelvis beskrivas 
med ord som “ofiltrerat” eller “snackpåse” och ärlighet kunde beskrivas som “han hade ingen 
anledning att ljuga” osv. 
 

6.1 Metodkritik 

 
Samtliga respondenter har eftergymnasial utbildning och menar också att utbildningsnivå var 
en viktig faktor för trovärdighet. Då identifikation är en faktor som påverkar trovärdigheten 
är det också rimligt att anta att ett urval med en mer varierad utbildningsnivå kan ha gett ett 
annorlunda resultat för studien.     
       
Då WOM och eWOM var okända begrepp för respondenterna formulerades mer specifika 
frågor för att stimulera svar. Dessa frågor var avsedda att leda in på respondenternas 
erfarenheter. Om en respondent inte förstod en fråga gällande eWOM kunde olika förslag på 
eWOM ges för att stimulera tankeprocessen. Även om detta var oundvikligt kan det 
möjligtvis gett vissa intervjuareffekter. I pilotintervjuerna observerades att respondenterna 
spekulerade utan stöd i empiri när de inte fick denna form av stimulans. För att studien skulle 
bli så tillförlitlig som möjligt utformades därför intervjuerna på detta sätt med reservation för 
en viss intervjuareffekt. Dessa förslag eller exempel på eWOM kan ha inneburit att 
respondenterna utelämnade exempel från alla eWOMs olika kanaler. Recensioner var den 
kanal som flest respondenter kände igen och identifierade sig med och många av de andra 
kanalerna blev då inte diskuterade under intervjuerna.  
 

6.2 Förslag på framtida forskning 
 
Studiens slutsatser är baserade på ett urval där samtliga enheter har eftergymnasial 
utbildning. Av denna anledning vore det relevant att genomföra en studie där samtliga 
enheter i urvalet har lägre utbildningsnivå, alternativ en jämförelse av dessa två. En studie av 
hur människor upplever trovärdighet i WOM och eWOM i Stockholmsområdet jämfört med 
någon ort på landsbygden hade även varit relevant att undersöka i framtiden för att se om 
människor i urbana områden med mängder av intryck och reklam överallt ser olika på 
trovärdighet. Då det finns faktorer för trovärdighet som inte berörs i denna studie skulle en 
experimentell studie som undersöker WOM jämfört med eWOM där sändaren och 
mottagaren inom såväl eWOM som WOM är okända för varandra vara intressant. 
Bedömarfaktorer som konsekvens, karisma ansiktsuttryck och kroppsspråk skulle kanske då 
få en mer betydande roll. 
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Bilagor 

 
Intervjumanual 
 

Intervjun inleds med en kort introduktion till ämnet: 
Vi vill göra en jämförelse av upplevd trovärdighet av word of mouth och elektronisk word of 
mouth. WOM innebär muntlig kommunikation som rör varumärken, produkter och tjänster 
utan vinstintresse. eWOM innebär elektronisk kommunikation om varumärken, produkter 
eller tjänster som gjorts tillgängligt till ett flertal människor, utan vinstintresse. Vi börjar 
med att prata om WOM för att sedan gå in på eWOM och till sist en jämförelse av dessa. 

1. Kan du nämna någon gång du hört någon prata om ett varumärke, produkt eller tjänst IRL? 

2. Vilken relation har du till den person som rekommenderade? Hur uppfattar du personen? 

3. Litar du på att informationen stämmer? Hur skulle du bedöma trovärdigheten? 
- Varför? 

 
4. När upplever du att trovärdigheten är som högst i WOM? 
- Varför? 
- Positiv/negativ? 
 
5. Har du någonsin deltagit i diskussioner kring produkter på internet?  
 
6. Har du någon gång tagit del av någons åsikt om ett varumärke, produkt eller tjänst på 
internet? (Kan exempelvis vara recensioner på youtube eller i skriftlig form) 
 
7. Hur är din relation till avsändaren? (Hur uppfattar du sändaren?) 
 
8. Litar du på att informationen stämmer? Hur skulle du bedöma trovärdigheten? 
- Varför? 
- Positiv/negativ 
 
9. När upplever du att trovärdigheten är som högst i eWOM? (Vad krävs för att du ska 
uppleva informationen som trovärdig?)  
- Varför? 
- Spelar anonymitet roll? 
- Spelar interaktion roll? 
 



 

 

10. Hur skulle du jämföra trovärdigheten i den muntliga rekommendationen med den från 
internet?  
- Meddelanden över internet är riktat till fler än bara dig, påverkar det trovärdigheten? 
- internetinlägg kan ligga kvar över tid, påverkar det trovärdigheten?  
- Ökar eller minskar trovärdigheten när det finns en dialog? 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tack för att du tagit dig tiden att läsa denna uppsats. Prata gärna om den med familj och 
vänner eller skriv en recension om vad du tyckte om den. Skriv gärna med ett välutvecklat 

språk och skriv gärna ett flertal recensioner. Tack på förhand! 
 

/ Jonas & Joel 
 

 
 


