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ABSTRACT (en) 

This study examines the eWOM effect, more specifically: how customer reviews 

effects consumers. The study is based on a modified version of the Regulatory Focus 

Theory which describes consumer behavior using consumer consumption goals. The 

purpose of this study was to examine how positive and negative customer review's 

influence consumers when analyzing products that are equally characterized by two 

consumption goals: promotion and prevention goals. The authors combined 

quantitative (questionnaire) and qualitative (focus groups) research methods with the 

sample selection for both research methods being based on students of Södertörns 

University. Results indicate that negative customer reviews have a stronger influence 

on consumers than positive customer reviews when analyzing products that are 

equally characterized by the promotion goals and prevention goals. The results 

contradict the authors hypothesis which predicted an equally strong influence from 

positive and negative customer reviews. 

 

Keywords: eWOM, Regulatory Focus, consumption goals, customer reviews 

 

ABSTRACT (sv) 

Denna studie undersöker eWOM, närmare bestämt kundrecensioner på Internets 

påverkan på konsumenter. Studien utgår ifrån en modifierad version av Regulatory 

Focus-teorin som beskriver konsumenters tillvägagångssätt med hjälp av 

konsumtionsmål. Syftet med studien var att undersöka hur positiva och negativa 

kundrecensioner påverkar konsumenters uppfattning av produkter som betingas i 

samma grad av två olika konsumtionsmål, promotionsmål samt preventionsmål. 

Studien använder sig av flermetodsundersökning där den kvantitativa datainsamlingen 

utgjorts av enkäter som tilldelats studenter på Södertörns Högskola, och har sedan 

kompletterats med kvalitativa data från fokusgrupper som också bestått av studenter 

på Södertörns Högskola. Studiens resultat indikerar på att konsumenter påverkas 

starkare av negativa kundrecensioner än av positiva kundrecensioner vid analys av en 

produkt som karaktäriseras likvärdigt av promotionsmål som preventionsmål. Detta 

resultat motsäger författarnas hypotes som förutspådde en likvärdig påverkan från 

positiva och negativa kundrecensioner. 

 

Nyckelord: eWOM, Regulatory Focus, konsumtionsmål, kundrecensioner 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrundsbeskrivning av e-handel, kundrecensioner samt 

hur traditionell word-of-mouth (WOM) övergått till elektronisk word-of-mouth 

(eWOM). Kundrecensioner kan betraktas som en väsentlig och tillika intressant del 

utav eWOM vilket föranleder problemdiskussionen som följer. Därefter förtydligas 

undersökningens syfte följt av en hypotesuppställning. 

 

1.1 Problembakgrund 
Mellan 2003 och 2010 gick den svenska e-handeln enligt undersökningar (Posten & 

HUI 2010, s. 2) ifrån att omsätta omkring 4,9 miljarder till 25 miljarder svenska 

kronor. Detta har förändrat vårt köpbeteende då behovet och tendensen att söka sig till 

en fysisk butik för att göra sina inköp har minskat. Undersökningar har visat på att 

majoriteten av svenskarna e-handlar någon gång per månad eller någon gång per 

halvår (Svensk Handel 2011, s.10). Utvecklingen har även medfört många nya 

betalningsalternativ, risker, möjligheter och förändrade beteendemönster. The Nielsen 

Company (2010) presenterade en undersökning av över 27 000 Internetanvändare från 

Nord- och Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet, Europa och Mellanöstern där 

många nya trender kunde identifieras. Bland annat kunde man se hur pass stor roll 

kundrecensioner på Internet spelar vid köpbeslut. 57 % av respondenterna svarade att 

de alltid läser kundrecensioner innan de handlar på Internet, starkast var trenden vid 

köp av bland annat bilar, mjukvara och elektronik. 40 % av de tillfrågade uppgav att 

de aldrig skulle kunna tänka sig att handla elektronik över Internet utan att först läsa 

kundrecensioner.  

 

Kundrecensioner återfinns till stor del numera på bloggar, sociala forum och 

prisjämförelsehemsidor som prisjakt.se och pricerunner.com. Med detta har 

traditionell word-of-mouth (WOM) tagit steget över till Internet (eWOM) och det har 

blivit allt lättare att sprida eller ta del av andra konsumenters upplevelser och 

erfarenheter av produkter. Traditionell word-of-mouth kan definieras som 

kommunikationen mellan två eller fler parter där ingen av parterna är en 

marknadsföringskälla (Bone 1995, s. 213). Med Internets expansion och framväxten 

av ett virtuellt samhälle är en ny form av WOM mer närvarande och kraftfull än 

någonsin tidigare. Dialogen som förs på Internet tar ofta form via diskussionsforum, 



2	  
	  

sociala medier och andra webbsidor, den WOM-kommunikationen som sker på dessa 

plattformar har fått namnet elektronisk word-of-mouth (eWOM) (Cong & Xiuli 2013, 

s. 1351). Dessa webbsidor ger utrymme för utbyten av åsikter kring olika varor, 

tjänster och återförsäljare. Därmed är kundrecensioner på Internet att betrakta som en 

form av eWOM. Denna eWOM ter sig vara väldigt intressant för företag och dess 

marknadsförare då diskussionerna som förs på dessa webbsidor är starkt fokuserade 

på företagens varor och tjänster. 

 

Thorsten Hennig-Thurau och Gianfranco Walsh (2004, s. 53) förklarar hur 

konsumenter väljer att läsa kundrecensioner på Internet för att minska eventuell risk 

vid e-handel. Enligt Henning-Thurau och Walsh påverkas konsumenters upplevda 

risk av variablerna ”Hur stor är risken att något dåligt kommer inträffa” samt ”Hur 

stora konsekvenser skulle denna dåliga händelse få”. Det konsumenterna gör genom 

att ta del av kundrecensioner på Internet är att minska risken för att man gör ett dåligt 

köp, medan konsekvenserna av ett dåligt köp står oförändrade trots 

kundrecensionerna. Med en ökande trend att handla över Internet samt konsumenters 

behov av att sänka sin risktagning genom att ta del av kundrecensioner pekar mycket 

på att denna form av eWOM endast kommer att växa och utvecklas i framtiden. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Riskminimering är uppenbarligen en starkt bidragande orsak till varför konsumenter 

använder sig av kundrecensioner. Författarna finner det därför vara av intresse att 

skapa en förståelse om vad som påverkar en konsument när denna läser 

kundrecensioner på Internet. Hur förhåller sig och påverkas konsumenter av positiva 

och negativa kundrecensioner? 

 

I en studie gjord av Park och Lee (2009, s. 62) kunde det påvisas en skillnad mellan 

hur positiva och negativa kundrecensioner påverkar konsumenter när de handlar på 

Internet. Denna studie kom att bekräfta en föreställning om att negativa 

kundrecensioner sammantaget ter sig ha en större påverkan på konsumentens 

beslutstagande än vad positiva kundrecensioner har. Dock har annan forskning (Sen 

& Lerman 2007, s. 91-92) belyst hur konsumenter i specifika fall reagerar på motsatt 

vis, det vill säga starkare på positiva kundrecensioner än på negativa kundrecensioner. 
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De fall då konsumenten reagerar starkare på positiva kundrecensioner berör ofta 

njutningsprodukter, vilket enligt undersökningen föreslås bero på konsumentens 

positiva förväntningar på njutningsprodukten. Dessa förväntningar leder till att 

konsumenten har en positiv inställning och positiv bias när de läser kundrecensioner 

om njutningsprodukter. 

 

Det som författarna uppmärksammar i den tidigare forskningen är hur resultaten 

indikerar att det är produkttypen som är avgörande för hur en konsument påverkas 

och reagerar på kundrecensioner. Flera forskare (bl a. Zhang et al. 2010, Zhou & 

Pham, 2004) har sökt att förklara detta fenomen genom att studera olika 

konsumtionsmål som kan föranleda ett köp. Det vill säga att det mål som 

konsumenten vill uppnå vid ett köp av en produkt har betydelse för hur denna 

kommer påverkas av kundrecensioner. Med denna förståelse finner författarna det 

intressant att undersöka konsumentens konsumtionsmål av produkten, då den ter sig 

vara betydande när man söker att finna hur konsumenter reagerar på kundrecensioner. 

Författarna finner då en modifierad version av Tory E. Higgins (1997, s. 4-6) 

Regulatory Focus-teori vara relevant, då den beskriver hur en konsument agerar 

utifrån dennas önskningar om framtida tillstånd med hänsyn till risk, vilket kan ge en 

fördjupad förståelse för konsumtionsmål. 

 

Den modifierade versionen av Regulatory Focus-teorin (Zhang et al. 2010, s. 1337) 

skiljer på två olika konsumtionsmål: promotionsmål och preventionsmål. Kort 

definierat är promotionsmål förbundet med en önskan av framåtskridning samt viljan 

att uppnå positiva utfall från ett köp. Preventionsmål är förbundet med en önskan av 

bibehållning samt att undvika negativa utfall från ett köp (Jain et al. 2006, s. 92). 

Zhang et. al  påvisar hur konsumenter reagerar starkare på positiva kundrecensioner 

när produkten betingades av promotionsmål och på motsvarande vis reagerar 

konsumenter starkare på negativa kundrecensioner när produkten betingas av 

preventionsmål. Higgins ursprungliga teori, Zhangs modifikation samt en förklaring 

av de två konsumtionsmålen beskrivs närmare i teoriavsnittet på kapitel 2. 

 

Zhou och Pham (2004, s. 126-127) behandlar även de promotionsmål och 

preventionsmål i sin forskning och ger en djupare förståelse för dessa. De menar att 

konsumtionsmålet  inte aktivt väljs utav konsumenten utan att det snarare är så att 
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konsumenter har utvecklat en förmåga att analysera information de tar del av före 

köpet genom exponering och de erfarenheter de har sedan tidigare. 

 

En viktig aspekt som Zhou 

och Pham tar upp är att en 

produkt inte nödvändigtvis 

behöver karaktäriseras av 

endast ett konsumtionsmål, 

utan kan karaktäriseras av 

både promotionsmål och 

preventionsmål samtidigt. 

Konsumtionsmålen kan alltså 

likbördigt närvara hos en 

produkt alternativt närvara på 

sådant vis att ett av de två 

konsumtionsmålen är domin-

erande. De olika lägena illusteras i F1. 

 

Det läge då konsumtionsmålen närvarar likbördigt hos en produkt finner författarna 

vara utav särskilt intresse då den forskningen som författarna tagit del av saknar fokus 

på produkter som betingas lika starkt av de båda konsumtionsmålen. Den tidigare 

forskningen som författarna tagit del av har endast undersökt kundrecensioners 

påverkan på konsumenter när det berör produkter som antigen karaktäriseras starkt av 

promotionsmål eller starkt av preventionsmål. Författarnas intention är således att 

komplettera den tidigare forskningen genom att undersöka hur konsumenter förhåller 

sig till kundrecensioner på produkter som starkt betingas av de båda 

konsumtionsmålen. Författarnas förhoppning är att denna information ska kunna 

tillöka forskningsfältet och dessutom vara till hjälp för företag som valt Internet som 

plattform för att marknadsföra produkter av just denna karaktär. 

 

 

F1. Författarnas illustration av konsumtionsmålens 
samvariation 
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1.3 Syfte och hypotes 

1.3.1 Syfte 

Undersökningen syftar till att studera hur positiva och negativa kundrecensioner 

påverkar konsumenters uppfattning av en produkt som karaktäriseras lika starkt av 

konsumtionsmålen, promotionsmål och preventionsmål. 

1.3.2 Hypotes 

Tidigare undersökningar som studerat konsumenters uppfattningar av 

kundrecensioner har påvisat att a) för produkter som karaktäriseras av promotionsmål 

påverkas konsumenters uppfattning starkare av positiva kundrecensioner och b) för 

produkter som karaktäriseras av preventionsmål påverkas konsumenters uppfattning 

starkare av negativa kundrecensioner. Mot denna bakgrund tror författarna att ett 

logiskt utfall av denna studie, där produkterna som undersöks karaktäriseras likvärdigt 

av både promotionsmål och preventionsmål, är att konsumenter påverkas lika mycket 

av positiva- som negativa kundrecensioner. 

 

H0: Det finns inte någon signifikant differens mellan positiva- och negativa 

kundrecensioners påverkan på konsumenter vid analys av produkter som 

karaktäriseras likbördigt av promotionsmål som preventionsmål. 

 

H1: Det finns en signifikant differens mellan positiva- och negativa kundrecensioners 

påverkan på konsumenter vid analys av produkter som karaktäriseras likbördigt av 

promotionsmål som preventionsmål. Författarna förutspår inte ifall resultaten går i 

negativ eller positiv riktning. 
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2. Teori 
Nedan presenteras kort teorin om eWOM samt den del av eWOM som är relevant för 

denna undersökning, nämligen eWOM system. Därefter presenteras den ursprungliga 

Regulatory Focus-teorin följt av den modifierade versionen av Regulatory Focus-

teorin som författarna huvudsakligen använder sig av i denna undersökning.  

 

2.1 Elektronisk Word-of-Mouth (eWOM) 
Henning-Thurau et al. (2004, s. 39) definierar eWOM enligt följande: eWOM är alla 

positiva eller negativa påståenden - gjorda av potentiella, faktiska, eller tidigare 

kunder - om en produkt eller ett företag, som är tillgänglig för en mängd personer 

eller institutioner via Internet. Författarna vill betona att eWOM endast berör 

plattformar på Internet. 

 

eWOM kan uppenbara sig via olika kanaler på Internet men mest relevant för denna 

undersökning är webbplatser med eWOM System. En webbplats med eWOM System 

innehåller ett strukturellt ramverk som är specifikt utformat för att möjliggöra 

kommunikation som tillfredsställer behov från webbplatsens användare samt 

administratör. Ett eWOM System syftar till att möjliggöra följande (Lis & Nebler 

2014, s. 64): 

 

• Produktrecensioner samt produktjämförelse-funktioner 

• Marknadsföring 

• Val av transaktionspartner 

• Informationsutvärdering 

• Neutralt informationsutbyte 

• Community-relaterade funktioner 

Vidare kan ett eWOM systems huvudegenskaper definieras enligt följande: 

 

• Aggregerad information (antal recensioner, kommentarer etc.) 

• Sammanfattningar eller kompletta recensioner 

• Ytterligare information (om recensenter, betyg på kundrecensioner etc.) 
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Vid reflektion kring överstående punkter framgår det att det eWOM System främst 

handlar om utpräglade webbmarknadsplatser samt prisjämförelsesidor (exempelvis 

Blocket.se eller Prisjakt.se). I denna undersökning har författarna valt att fokusera på 

kundrecensioner som förekommer på webbplatser som innehar ett eWOM System, 

mer specifikt: prisjämförelsesidor. Andra webbplatser som kan innehålla 

kundrecensioner - exempelvis bloggar - befinner sig inte inom undersökningens 

ramar. 

 

2.2 Tory. E Higgins ursprungliga Regulatory Focus Theory 
I Regulatory Focus-teorin utgår Higgins (1997, s. 117-124) från vad hon kallar för ett 

självreglerande system. Det självreglerande systemet som styr en människas beteende 

har antigen ett önskat eller oönskat framtida tillstånd som referenspunkt. Systemet 

ämnar att styra människans aktuella tillstånd så nära det önskade tillståndet som 

möjligt, och så långt ifrån det oönskade tillståndet som möjligt. Higgins skiljer på 

dessa referenspunkter (önskat och oönskat framtida tillstånd) genom att skildra dessa 

som två olika fokus, promotionsfokus (för det önskade tillståndet) och 

preventionsfokus (för det oönskade tillståndet). Promotionsfokus berör en människas 

framsteg, utveckling och bedrifter där individens strategi är att närma sig en 

matchning med det önskade framtida tillståndet. Preventionsfokus berör en människas 

känsla av trygghet, säkerhet och ansvarstagande där individens strategi är att undvika 

missmatchningar som leder till ett oönskat framtida tillstånd. Ny forskning föreslår 

dessutom hur promotionsfokus kan aktivera en människas kreativa tänkande, och på 

motsvarande vis kan preventionsfokus aktivera ett mer kritiskt tänkande (Chang et al. 

2011, s. 520). Detta ter sig vara förenligt med Higgins ursprungliga definitioner av de 

två fokusen. Dock har Higgins (1997) Regulatory Focus-teori sina rötter i psykologin 

och är därmed inte i grunden skapad för ekonomisk förankring, därför tittar 

författarna på en modifierad version av denna teori. 

 

2.3 Zhang et al. modifikation av Regulatory Focus Theory 
Zhang et al. (2010, s. 1337-1338) applicerade Regulatory Focus-teorin vid analys av 

konsumenters förhållningssätt till kundrecensioner. Zhang et al. har gjort mindre 

modifikationer på teorin genom att ta det som Higgins uttrycker som en människans 

framtida tillstånd och ersatt det med en konsuments konsumtionsmål. Med denna 
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ändring ombenämns promotionsfokus som promotionsmål och på motsvarande vis 

preventionsfokus som preventionsmål och vidare får dessa följande modifierade 

definitioner: 

 

Promotionsmål: Syftar enligt Zhang et al. till konsumtionsmål som är betingat av 

aspirationer (strävan, önskningar, förverkliganden etc.). Konsumenten vill med iver 

nå fram till ett positivt slutresultat vilket leder till att positiva kundrecensioner har 

starkare påverkan vid ett köpbeslut då de bättre stämmer överens med 

konsumtionsmålet. Det kan handla om produkter som till exempel 

fotoredigeringsprogram eller nöjesresor. Läser en konsument exempelvis 

kundrecensioner om en researrangör inför en semester så vill denna förverkliga sin 

föreställning om en bra semester och läser därmed kundrecensionerna med en bias för 

positiva kundrecensioner. 

 

Preventionsmål: Syftar enligt Zhang et al. till konsumtionsmål där plikter och 

ansvarstaganden utgör grunden för konsumtionsmålet. Dessa produkter får 

konsumenten att agera vaksamt och konsumenten påverkas starkast av negativa 

kundrecensioner då konsumentens främsta mål är att undvika negativa utfall. Detta 

kan handla om produkter som till exempel anti-virusskydd till en dator eller val av 

försäkringsbolag. Läser en konsument exempelvis kundrecensioner om ett 

försäkringsbolag så är det troligt att konsumenten starkt prioriterar att undvika 

negativa resultat (ex. att inte bli ersatt vid skada). Konsumenten läser då 

kundrecensionerna med en påtaglig aktsamhet och en bias för negativa 

kundrecensioner, då det är i de negativa kundrecensionerna som det är mest troligt att 

andra kunders negativa utfall beskrivs och närvarar. 

 

En väsentlig del som författarna vill betona är att Zhang et al. modifikation av 

Higgins ursprungliga Regulatory Focus-teori möjliggör en tillämpning för analys av 

det marknadsföringsfenomen som denna studie ämnar att undersöka. Författarna har 

använt sig av de definitioner och antaganden som återfinns i denna modifierade teori 

vid konstruktion av mätinstrument, hypotesuppställning samt analys av 

undersökningens resultat.  
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3. Metod 
I följande avsnitt kommer val av forskningsmetod att beskrivas. Detta följs av en 

förklaring över den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring studiens reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. 

 

3.1 Flermetodsforskning 
Författarna valde inledningsvis att endast utföra en kvantitativ forskning då de ansåg 

denna metod vara bäst lämpad för att undersöka studiens syfte och hypotes. Efter 

sammanställning av huvudenkätens resultat fann dock författarna att de data som 

erhölls ej var tillräckligt uttömmande och kände därmed ett behov för kompletterande 

data. Av denna anledning valde författarna att komplettera undersökningen med en 

kvalitativ studie genom att intervjua två fokusgrupper. Detta resulterade i att studien 

använder sig av en flermetodsforskning med inslag av både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. En flermetodsforskning möjliggör en triangulering av resultaten vilket 

betyder att man tar resultaten från de olika forskningsmetoderna och ställer dem mot 

varandra för att kunna dubbelkontrollera resultaten och öka tilltron (Bryman & Bell, 

2011, s. 633 - 634). En vanlig missuppfattning om triangulering är att de skilda 

datakällorna och datainsamlingsmetoderna ska leda till samma resultat. En mer 

korrekt beskrivning är att de skilda typerna av datainsamlingsmetoder kan leda till 

liknande eller annorlunda resultat, och i de fall då motsägelser uppstår ska de skilda 

resultaten nödvändigtvis inte betraktas som en negativ utgång som automatiskt sänker 

resultatens trovärdighet. Istället kan motsägelser i resultaten ge en chans till en 

djupare insikt i relationen mellan metod och fenomenet som undersöks (Patton 2002, 

s. 248). Dock har triangulering som metod kritiserats för att blanda metoder från 

skilda paradigm samt att vissa uppfattar de olika metoderna bygga på teser som inte 

hör hemma i samma kunskapsteori (Bryman & Bell, 2011, s. 630). 

 

I denna undersökning använder sig både den kvantitativa forskningen och den 

kvalitativa forskningen av tvärsnittsdesign.  Tvärsnittsdesignen går ut på att man vid 

en viss tidpunkt samlar in data från mer än ett fall, syftet med detta är att kunna samla 

in data med koppling till minst två variabler (Bryman & Bell 2011, s. 77). 

Datainsamlingen för tvärsnittsdesign sker simultant och vid ett tillfälle vilket innebär 

att man endast kan studera relationer mellan variabler. Det saknas dock en tidsmässig 
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relation mellan variablerna vilket betyder att författarna inte kan manipulera några 

variabler och därmed kan det bli svårt att slå fast kausala relationer, däremot kan man 

påvisa att det finns en samvariation mellan variablerna som undersöks (Bryman & 

Bell 2011, s. 78). 

 

3.2 Population 
Den population som författarna valde att undersöka är kvinnor och män i blandade 

åldrar som har påbörjat eller slutfört en eftergymnasial utbildning. Detta för att öka 

sannolikheten för att undersökningen har baserats på en homogen population med 

allmänt liknande bakgrundsvariabler. I synnerhet efterfrågar författarna en liknande 

förmåga till kritiskt och kreativt tänkande då dessa variabler återfinns i de olika 

konsumtionsmålen som studien undersöker. Detta gör det önskvärt att populationen är 

någorlunda homogen i dessa egenskaper. Antagandet att den valda populationen 

besitter dessa egenskaper grundas dels i en intuitiv känsla hos författarna men främst i 

Högskoleverkets (2009, s. 15) strävan att främja och utveckla studenters förmåga till 

kritiskt och kreativt tänkande. Detta innebär naturligtvis inte en garanti för att 

populationen har en god förmåga av kritiskt och kreativt tänkande, dock så menar 

författarna att det ökar sannolikheten för närvaron av dessa egenskaper hos 

populationen samt att de existerar på liknande nivåer. Författarna är väl medvetna om 

att det finns personer utanför den valda populationen som kan besitta en 

tillfredsställande förmåga till kritiskt och kreativt tänkande. Författarna har trots detta 

valt att avgränsa populationen till individer med påbörjad eller avslutad 

eftergymnasial utbildning med anledning av svårigheter att säkerställa dessa 

egenskaper i en bredare population. 

 

3.3 Förundersökning 
För att ta reda på vilka produkter som karaktäriseras starkast av både promotionsmål 

och preventionsmål genomförde författarna först en förundersökning. Författarna 

använde sig inledningsvis av en fokusgrupp som assisterade till att identifiera tio olika 

produkter som karaktäriseras av båda konsumtionsmålen. Fokusgruppen bestod av 

fem studenter på Södertörns Högskola som efter en gemensam diskussion kom fram 

till de produkter som förundersökningen skulle använda sig av. Därefter 

konstruerades en enkät med slutna frågor vilka omfattade dessa tio produkter där 
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respondenterna skulle betygsätta produkterna utifrån en sjugradig skala på hur pass 

glädjande effekt (promotionsmål) samt hur pass skyddande effekt (preventionsmål) de 

ansåg produkterna ha. Valet av slutna frågor berodde på enkätens syfte att endast 

mäta respondenternas uppfattning av de olika produkterna gällande dess 

promotionsmål och preventionsmål, det fanns ingen önskan att samla in ytterligare 

information. Därför fann författarna det tillfredsställande att använda sig av slutna 

frågor vilket vidare bidrar med en enkelhet att bearbeta svaren, ökad jämförbarhet och 

enkelhet (Bryman & Bell, 2011, s. 263). Det finns även en rad nackdelar med slutna 

frågor, bland annat: svårt att få uttömmande svar, tolkningsfel, risk för irritation, stort 

mått av spontanitet samt att många slutna frågor kan skapa en distans från 

respondenternas sida (Bryman & Bell, 2011, s. 265). De tre förstnämnda nackdelarna 

motverkades genom att forskarna inte var ute efter uttömmande svar, förklarade 

tydligt enkätens uppbyggnad och fanns på plats ifall frågor skulle dyka upp. Enkäten 

var också kort för att just undvika irritation vilket vidare kan bidra till än större grad 

av spontanitet. Innan enkäten delades ut fick fokusgruppen utföra enkäten och lämna 

synpunkter på ifall enkäten innehöll brister eller otydliga formuleringar som kan leda 

till missförstånd. I förundersökningens enkät medverkade 30 studenter vid Södertörns 

Högskola som genom ett bekvämlighetsurval frivilligt tog sig tid att fylla i enkäterna i 

högskolans korridorer. Bekvämlighetsurvalet leder oftast till en ganska hög 

svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2011, s. 204), genom att författarna personligen tog 

kontakt och frågade ifall studenterna var intresserade av att delta lyckades man uppnå 

en svarsfrekvens på hundra procent då ingen av de tillfrågade tackade nej. 

 

Det författarna sökte var den produkt med högt medelvärde i de båda 

konsumtionsmålen. Författarna använde sig av en ordinalskala i förundersökningens 

enkät och är medvetna om svårigheterna i att beräkna ett medelvärde på en sådan 

skala. Författarna finner dock det vara möjligt att nå tillfredsställande resultat då varje 

produkt har behandlats likvärdigt utifrån samma skala och därför kan de framtagna 

medelvärdena anses vara godtagbara. 
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I detta korsdiagram med 

promotionsmål på X-axeln och 

preventionsmål på Y-axeln kan 

förundersökningens resultat ut-

läsas. Genom bearbetning av 

respondenternas svar fann författ-

arna att mobiltelefonen (H) var den 

produkt med det högsta medel-

värdet vad gäller de båda konsum-

tionsmålen. Därefter kom produkt-

en dator (G) som även den hade en 

stark karaktärisering av de båda 

konsumtionsmålen. Förundersökningens fullständiga resultat återfinns i B3.  

 

Med dessa resultat som grund valde författarna att använda sig av produkten 

mobiltelefon i sin enkätstudie för att finna svar på hur konsumenter reagerar på 

konsumentrecensioner när en produkt har en stark betingelse av både promotionsmål 

och preventionsmål. Till den uppföljande intervjun av de två fokusgrupperna valde 

författarna att fokusera på produkten dator på grund av dess likartade betingelse av de 

två konsumtionsmålen. 

 

3.4 Kvantitativ undersökning – Enkät 
Författarna eftersträvade att utforma huvudundersökningens enkät med en tydlig 

layout som är lättöverskådlig och som inte skulle upplevas som krävande för 

respondenten, detta för att minska bortfallet (Bryman & Bell, 2011, s. 251). Enkäten 

inleddes med en kort introduktion av författarna samt att den berör kundrecensioner 

på Internet. De två första frågorna i enkäten var sakfrågor av sluten karaktär. 

Sakfrågor efterfrågar hur något faktiskt förhåller sig och inte hur en respondent anser 

något att vara (Trost 2012, s. 65). I de två inledande sakfrågorna ombads 

respondenterna uppge sitt kön och ålder. Därefter följde fyra attitydfrågor av sluten 

karaktär. Den första frågan berörde hur ofta respondenten handlar på Internet. De två 

efterföljande frågorna berörde respondentens förhållning till kundrecensioner, där den 

ena efterfrågade hur ofta respondenten läser kundrecensioner innan köp och den andra 
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efterfrågade varför respondenten läser kundrecensioner innan köp. Den fjärde frågan 

utredde vilket konsumtionsmål respondenten har vid köp av en mobiltelefon, vilket 

var produkten som författarnas förundersökning kom fram till karaktäriserades 

starkast av promotionsmål och preventionsmål. 

 

Respondenterna ställdes sedan inför ett scenario där de skulle läsa kundrecensioner 

innan de handlar en mobiltelefon över Internet. De fick sedan ta del av en illustration 

som efterliknade prisjämförelsesajten Prisjakt.nu bestående av fyra kundrecensioner: 

en väldigt positiv (uteslutande positivt innehåll), en ganska positiv (övervägande 

positivt innehåll), en väldigt negativ (uteslutande negativt innehåll) och en ganska 

negativ (övervägande negativt innehåll). Kundrecensionerna var medvetet 

konstruerade att efterlikna de kundrecensioner som finns på prisjämförelsesidan 

prisjakt.se då författarna bedömer att de flesta av respondenterna är familjära med 

denna typ av upplägg. Respondenterna ombads sedan att rangordna dessa recensioner 

efter hur mycket respondenterna påverkades av recensionerna i sina 

köpbeslut.  Enkäten avslutades med en öppen fråga där respondenten ombads 

motivera sin rangordning av kundrecensioner på den föregående frågan.  

Ett problem med öppna frågor är dock att vissa respondenter som inte är intresserade 

eller finner det svårt att formulera sig kan ha svårigheter med att besvara dem. Detta 

kan leda till ett stort sekundärbortfall (Trost 2012, s. 73). 

 

Författarna betraktar den viktigaste frågan i enkäten vara den näst sista frågan där 

respondenterna ombeds att rangordna kundrecensionerna. Denna fråga innehåller den 

primärdata som skall användas för att testa författarnas hypotes, vilken förutspådde att 

det inte finns någon signifikant differens mellan positiva och negativa 

kundrecensioners påverkan på respondenterna. Den slutliga öppna frågan gav 

författarna en möjlighet att identifiera variabler och annan viktig information som 

tidigare inte tagits i beaktning. Här uppkommer tidigare oanade mönster och 

eventuellt möjlighet till att uppbringa förslag till vidare forskning. Resterande frågor i 

enkäten gav författarna möjligheten till att undersöka ifall respondenternas inställning 

till kundrecensionerna i illustrationen varierar mellan variabler som exempelvis 

"varför man läser kundrecensioner" och "hur ofta man läser kundrecensioner". 

Variablerna ålder och kön kan dessutom vara användbara i bortfallsanalysen när 
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författarna exempelvis ska kontrollera om urvalsgruppen avspeglar den avsedda 

populationen. 

 

3.4.1 Urval – Enkät 

Enkätundersökningen är baserad på ett bekvämlighetsurval vilket är en typ av icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2011, s. 204). Detta innebär att författarna valt att 

undersöka de personer som funnits tillgängliga på plats. Urvalsramen för 

undersökningen utgjordes av studenter på Södertörns Högskola och det tillämpades en 

geografisk avgränsning till högskolans lokaler. Respondenters närhet och villighet att 

bidra med sina åsikter är en stor fördel inom forskningsprocessen då författarna kunde 

uppnå en hög svarsfrekvens. En betydande nackdel för bekvämlighetsurval är att 

resultaten är omöjliga att generalisera då det inte går att säkerställa vilka 

undersökningen är representativ för (Bryman & Bell 2011, 205). Författarna har 

använt sig av ett bekvämlighetsurval för undersökningen på grund av brist på den tid 

och resurser som krävs för att genomföra en alternativ urvalsmetod - exempelvis ett 

obundet slumpmässigt urval - som skulle leda till en möjlighet att kunna generalisera 

resultaten. Detta skulle dock innebära att kartlägga hela populationen för att sedan ta 

fram urvalet vilket författarna inte hade kapacitet till.  

 

3.5 Kvalitativ undersökning – Fokusgrupp 
Fokusgrupper ger deltagarna en möjlighet till att uttrycka varför de tycker som de gör 

rörande kundrecensioner samt att författarna kan erhålla många olika åsikter kring en 

frågeställning samtidigt (Bryman & Bell 2011, s. 509). Begränsningen av just detta i 

den kvantitativa datainsamlingen föranledde främst författarnas val att använda sig av 

fokusgrupper då man eftersökte mer uttömmande svar som inte kunde utvinnas från 

den kvantitativa undersökningen. Författarna intervjuade två olika fokusgrupper med 

fyra deltagare i vardera grupp vid två olika tillfällen. I varje fokusgrupp kände 

deltagarna varandra vilket gör att de kan beskrivas som naturliga grupper (Bryman & 

Bell 2011, s. 517). För att förenkla transkriberingen av intervjuerna och låta alla 

respondenter få uttrycka sin mening använde sig författarna utav ett 

turtagningssystem. Turtagningssystemet mest basala principer är att det ständigt sker 

turbyten med endast en talare åt gången för att undvika överlappande tal samt 

minimala pauser (Fejes & Thornberg 2009, s. 160). I sin strävan att behålla samma 
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struktur under de två olika intervjuerna var endast en av författarna gruppledare för 

båda fokusgrupper. Intervjuerna spelades in för att i efterhand transkriberas. Detta på 

grund av svårigheter att anteckna varje deltagares svar, vilket skulle leda till 

väntetider för deltagarna vilket kan upplevas som störande (Bryman & Bell 2011, s. 

511). Intervjufrågorna utgick ifrån de frågor som återfinns i enkätundersökningen för 

att erhålla en större jämförbarhet med resultaten från den kvantitativa metoden, samt 

att erhålla de uttömmande svaren som uteblev från den kvantitativa datan. Författarna 

valde dock att skifta fokus från produkten mobiltelefon som användes i 

enkätundersökningens näst sista fråga till produkten dator. Anledningen för detta var 

att ytterligare kontrollera Regulatory Focus-teorin genom att undersöka om utfallet 

blev detsamma för en produkt som enligt förundersökningen karaktäriserades på 

liknande sätt av de båda konsumtionsmålen. Detta ska enligt Regulatory Focus-teorin 

inte ändra på hur konsumenter reagerar på kundrecensioner. Kundrecensionerna som 

fokusgrupperna fick ta del av hade samma utseende och nyckelinnehåll som på 

enkätundersökningen, med korrigeringen att författarna bytte ut produkten 

mobiltelefon mot dator. Båda versionerna av kundrecensionerna återfinns i B4. 

 

3.5.1 Urval – Fokusgrupp 

Till fokusgrupperna så tillfrågades två olika grupper av studenter som satt och 

studerade på Södertörns Högskola ifall de ville medverka i en fokusgrupp. Varje 

studentgrupp bestod av fyra studenter. Fokusgrupperna valdes ut via ett 

bekvämlighetsurval vilket, som tidigare nämnts i avsnittet “Urval - Enkät”, 

omöjliggör ett representativt urval och därmed ingen möjlighet till att generalisera 

resultaten, dock menar forskare att resultat från en kvalitativ forskning istället ska 

generaliseras till teori (Bryman & Bell 2011, s. 417). Detta är en viktig poäng för 

författarna då syftet med fokusgrupperna i denna undersökning var att få en djupare 

förståelse för hur deltagarna i fokusgrupperna resonerar kring kundrecensioner och se 

hur väl dessa resonemang stämmer överens med teorin samt resultaten från den 

kvantitativa datainsamlingen.  

 

3.6 Avgränsning 
Undersökningen avgränsar sig till studenter vid Södertörns högskola. För den 

kvantitativa forskningen delade författarna ut enkäter till studenter sittandes i diverse 
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grupprum på högskolan samt på högskolans bibliotek en måndag på eftermiddagen. 

Författarna valde studenter som satt och studerade istället för studenter i rörelse då 

författarna bedömer chansen att dessa vill medverka vara större. Författarna valde de 

studenter som fanns närvarande och tog därmed ingen hänsyn till respondenternas 

kön. För den kvalitativa forskningen valde författarna två slumpmässiga grupper av 

studenter om fyra individer som satt och studerade i Södertörns Högskola. De 

tillfrågades ifall de var villiga att medverka i en fokusgrupp och när de givit sitt 

godkännande ägde intervjuerna rum direkt och på samma plats som studenterna 

befann sig. Vidare är undersökningen teoretiskt avgränsad till eWOM System som 

beskrevs i teoriavsnittet, därmed exkluderas kundrecensioner som förekommer på 

alternativa eWOM plattformar ur denna undersökning. 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 
3.7.1 Reliabilitet 

En undersöknings reliabilitet anses vara fullständig när man kan använda samma 

mätmetod vid upprepade mätningar av ett fenomen och få liknande resultat. 

(Christensen et al. 2001, s. 290). I denna kvantitativa undersökning ställdes 

respondenterna inför ett scenario där de - utifrån kundrecensioner - skulle göra ett 

köpbeslut. Istället för att undersöka de underliggande psykologiska faktorerna sökte 

författarna att kartlägga den direkta inverkan som de olika recensionerna har på 

respondentens beslut. Tanken med denna metod är att respondenterna själva får 

reflektera och göra beslutet. Då undersökningen sökte att svara på hur konsumenter 

reagerar på kundrecensioner vid köp av en produkt som är starkt betingad av både 

promotionsmål och preventionsmål bör därför utfallet vara det samma oavsett metod 

förutsatt att produkten har samma karaktär gällande dess starka betingelse de båda 

konsumtionsmålen. 

 

Undersökningens stabilitet kan prövas genom ett test-retest (Bryman & Bell 2011, s. 

251). Detta innebär att respondenterna besvarar samma enkät på nytt vid ett senare 

tillfälle för att se om forskningsgruppen erhåller samma svar som i det ursprungliga 

testet. Författarna har inte genomfört ett test-retest men uppskattar att ett sådant skulle 

ge samma eller liknande resultat och därmed en god stabilitet. Detta då de 

bakomliggande variablerna så som strävan efter säkerhet och nöjdhet är trögt 
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föränderliga enligt författarna. Den risk som föranligger att ett test-retest ska ge 

förändrade resultat är att respondenten har gjort enkäten en gång tidigare vilket kan 

bilda en starkare förståelse och insikt i studien när ett test-retest ska genomföras. 

Denna familjäritet som respondenten bildar kan orsaka en mindre god stabilitet. 

 

Författarna har låtit sig inspireras av variabler och indikatorer som återfinns i Zhang 

et al. tidigare forskning i denna undersökning, detta för att behålla den interna 

reliabiliteten på en god nivå. Författarna är samtidigt medvetna om att det finns en 

viss risk att valet av bekvämlighetsurval kan påverka studiens reliabilitet negativt. 

 

3.7.2 Validitet 

Validiteten berör om ett mått för ett begrepp verkligen är rätt tillvägagångssätt att 

mäta begreppet i fråga (Bryman & Bell 2011, s. 173). Det vill säga hur pass säkert 

forskarens mått kan indikera och förklara det fenomen man söker att beskriva. 

Författarna rådfrågade tio studenter från Södertörns Högskola som fick bidra med sina 

åsikter ifall de tycker att måttet lyckas fånga begreppet väl, detta i syfte att 

åstadkomma en godtagbar ytvaliditet. Efter diskussion och rådfrågning med de tio 

studenterna gjordes nödvändiga korrigeringar i enkäten, dock är författarna medvetna 

om att ytvaliditeten hade kunnat stärkas ytterligare ifall författarna haft direkt tillgång 

till experter inom ämnesområdet.   

 

Då forskningens syfte är att finna hur människor förhåller sig till en produkt 

karaktäriserad av både promotionsmål och preventionsmål - efter att ha läst 

kundrecensioner på Internet - fann forskarna att det bästa sättet för att mäta detta och 

hålla begreppsvaliditeten på en godtagbar nivå, var att själva konstruera fyra 

kundrecensioner. För att stärka den konvergenta validiteten valde författarna att 

bearbeta utformningen av ett stort antal kundrecensioner på prisjämförelsesajten 

prisjakt.nu. Detta hjälpte författarna i den egna utformningen - när det kommer till 

språk och struktur - av de manipulerade kundrecensioner som respondenterna fick ta 

ställning till i enkäten. 
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3.8 Metodkritik   
Kritiken mot de olika forskningsmetoderna kommer ofta från det motsatta “lägret”. 

Kvalitativa forskare riktar sin kritik mot de kvantitativa forskarna och vice versa 

(Bryman & Bell 2011, s. 416).  Författarna finner hur kritiken mot den kvantitativa 

forskningens brister ofta utgörs av de styrkor som en kvalitativ forskning besitter på 

samma sätt som kritiken mot den kvalitativa forskningens brister färgats av den 

kvantitativa forskningen styrkor. 

 

3.8.1 Kritik mot kvantitativ forskning 

En aspekt av den kvantitativa forskningens brister påpekar att forskaren inte kan veta 

ifall respondenter faktiskt besitter den kunskapen som krävs för att besvara frågor 

vilket ofta berör enkätfrågor (Cicourel 1982, se Bryman & Bell 2011, s.182). I den 

enkäten som författarna konstruerat för den kvantitativa datainsamlingen är de flesta 

indikatorerna erfarenhetsbaserade eller attitydfrågor kring ett tämligen vardagligt 

fenomen. För att besvara enkäten krävs det inte någon specifik kunskap inom 

ämnesområdet, dock kan det bli ett missvisande resultat ifall respondenter inte finner 

något intresse för att besvara enkäten ordentligt, vilket författarna inte kunnat styra. 

Ytterligare kritik som riktats mot kvantitativ forskning är att mätprocessen anses vara 

artificiell samt innehåller en avsaknad av precision (Bryman & Bell 2011, s.182). 

Detta innebär främst att författarna inte kan garantera att respondenterna uppfattar 

frågorna på enkäten på samma sätt och besvarar enkäten från ur olika perspektiv. 

Författarna har använt sig av fasta svarsalternativ på enkäten som en förebyggande 

åtgärd mot detta, dock kan detta föranleda en skevhet i resultaten.  

 

3.8.2 Kritik mot kvalitativ forskning 

Subjektivitet är den kritik som den kvalitativa forskningen främst har fått utstå. 

Kritiker menar att kvalitativa forskningsresultat bygger på forskarens egna 

osystematiska uppfattningar av vad som är betydelsefullt för undersökningen 

(Bryman & Bell 2011, s. 416). Dessutom menar kritikerna att föregående leder till 

svårigheter med att replikera en kvalitativ undersökning. Då forskaren är det 

viktigaste redskapet i en kvalitativ undersökning kommer det som observeras till stor 

del bero på forskarens egna intressen (Bryman & Bell 2011, s. 417). En annan aspekt 

där kvalitativ forskning anses ha brister är att forskningen sällan blir transparent. 
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Detta innebär en svårighet att få en konkret bild över forskarens tillvägagångssätt för 

undersökningen samt hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (Bryman & Bell 

2011, s. 418). Författarna medger att kritiken som framgår mot kvalitativ forskning är 

ytterst svår att parera. Författarna använder sig dock utav flermetodsforsking vilket 

författarna menar i sig kan minska signifikansen av de brister som karaktäriserar 

kvalitativ forskning, då denna endast utgör en del av undersökningens resultat. De 

intervjuer som använts för fokusgrupperna är ytterst starkt influerade av de 

indikatorer från den kvantitativa datainsamlingen vilket innebär att andelen 

subjektivitet minskar i denna undersökning. Dock kvarstår givetvis de problem med 

replikerbarhet som kvalitativ forskning dras med.  

 

3.9 Etik 
I en forskningsprocess finns det många olika etiska principer som forskarna bör följa. 

Forskarna bör bland annat informera berörda personer om undersökningens syfte samt 

att undersökningen är helt frivillig. Respondenterna har rätt att vara fullt anonyma och 

den insamlade datan får ej användas till annat som ej tillhör forskningsändamålet, 

vidare är det också viktigt att forskarna inte ger falsk information eller vilseleder 

respondenterna (Bryman & Bell 2011, s. 137). Att göra ett intrång på andra personer 

och forskares intellektuella äganderätt är ett lagbrott som strider mot upphovsrätten 

(Bryman & Bell 2011, s.156).  

 

Författarna har försäkrat anonymitet för den enkätundersökningens respondenter samt 

för fokusgruppernas deltagare. Varje respondent samt deltagare har medverkat helt 

frivilligt och informerats om undersökningens syfte. Undersökningens erhållna 

resultat kommer endast att användas för forskningsändamålet. Författarna har i sin 

studie strävat efter att följa Bryman & Bells riktlinjer för vad som utgör en etiskt 

korrekt undersökning för att säkerställa att ett etiskt korrekt förhållningssätt har 

tillämpas genom hela undersökningens process. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar författarna undersökningens resultat, inklusive de data som 

erhölls från enkäterna, relevant data från fokusgrupperna samt prövning av tidigare 

uppställda hypoteser. 

 

4.1 Kvantitativ data - enkät 
Totalt 200 respondenter tilldelades enkäten. 16 av dessa bestod av bortfall på grund 

av ofullständigt besvarade enkäter, vilket ger totalt 184 besvarade enkäter. 

Respondentgruppen bestod av 29,9 % (55 st) män och 70,1 % (129 st) kvinnor vars 

genomsnittliga ålder var 25,2 år. Nedan följer en sammanställning på hur 

respondenterna besvarat enkäten. 

 

 

Respondenternas köpfrekvens på 

Internet behandlades i denna 

fråga. Resultaten visar på en 

relativt jämn fördelning mellan 

respondenter som handlar varje 

månad (27 %), varannan månad 

(25 %) samt någon gång per år 

(33 %). En mindre andel 

respondenter handlar varje eller varannan vecka (sammantaget 11 %). Väldigt få 

respondenter (4 %) har aldrig handlat över Internet. 

 

 

Respondenternas vana att läsa 

kundrecensioner behandlades i 

denna fråga. 3 % av respondenterna 

hade ingen uppfattning om hur ofta 

de läser kundrecensioner. 

Resultaten visar ett relativt 

jämbördigt utfall på de 

respondenter som alltid läser 
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(11 %) och de som aldrig läser (7 %) kundrecensioner. Resultatet visar dessutom på 

en jämn fördelning mellan de respondenter som läser kundrecensioner väldigt ofta 

(37 %) och väldigt sällan (42 %). 

 

 

Detta var en fleralter-

nativsfråga där respon-

denterna fick alternativ till 

varför de läser kund-

recensioner innan köp, 

varav ett av alternativen 

("annat") var ett öppet 

alternativ. De vanligaste 

anledningarna var för att 

minska risken för felköp 

(28 %) samt identifiera oanade problem (25 %). Respondenterna svarade ungefär lika 

frekvent att de läser kundrecensioner för att öka förståelse för produkten (21 %) som 

för att jämföra med andra produkter (20 %). Det svarsalternativ som var minst 

frekvent var det öppna svarsalternativet ”annat” (6 %). De vanligaste anledningarna 

som framgick på alternativet ”annat” var bland annat för att få en uppfattning av hur 

pålitlig företaget och återförsäljaren är, göra en priskontroll, få mer information om 

garantier samt att man aldrig läser kundrecensioner. 

 

 

Trots att författarna i sin 

förundersökning fastställt 

mobiltelefonen som en 

produkt starkt betingad av 

de både konsumtionsmålen 

sökte man ändå svar på just 

vilket konsumtionsmål som 

var dominant för vardera 

enskild respondent vid köp 

av en mobiltelefon. Resultaten visade på att 32 % av respondenterna uppfattade en 
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mobiltelefon betingas av preventionsmål, 7 % av promotionsmål och 61 % av 

respondenterna uppgav att de båda konsumtionsmålen väger lika tungt. 

 

 

 

Författarna finner det att vara 

av intresse att betrakta hur 

dessa tre grupper enskilt 

påverkas av kundrecensioner. 

Av de respondenter som 

uppfattade en mobiltelefon att 

karaktäriseras av preventions-

mål påverkades 38 % mest av 

positiva kundrecensioner och 

62 % av negativa kund-

recensioner.  Gruppen som valde promotionsmål påverkades till 54 % av positiva 

kundrecensioner och 46 % av negativa kund-recensioner. Slutligen påverkades 

respondentgruppen som uppfattade en mobiltelefon att karaktäriseras av båda 

konsumtionsmålen, till 40 % av positiva kundrecensioner och 60 % negativa 

kundrecensioner. 

 

Hur respondenter påverkades av kundrecensionerna 

På enkätens sista fråga tilläts respondenterna att öppet motivera och förklara sitt val 

av vilka kundrecensioner de reagerat starkast på. 83 % av respondenterna valde att 

svara på den sista frågan och det vanligast förekommande svaret var att negativa 

kundrecensioner uppfattas som ärligast. En del av respondenterna argumenterade för 

att missnöjda kunder i större utsträckning väljer att recensera en produkt, medan andra 

respondenter menar att missnöjda kunder också har en tendens att överdriva. 

 

Fler aspekter som framgick ha påverkat respondenterna var bland annat att 

recensentens språkstil var viktigt för respondentens uppfattning av kundrecensionen. 

Vissa av respondenterna ansåg även att man reagerar starkast på den första och sista 

recensionen man läser, oavsett om de är positiva eller negativa. Några få svarade att 

andra konsumenters upplevelser inte är intressanta samt att det räcker ifall man tittar 
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på hur många stjärnor recensenten utdelat. En av respondenterna svarade helt i linje 

med Regulatory focus-teorin och förklarade hur hon påverkas starkast av positiva 

kundrecensioner i de fall det rör sig om en produkt hon är ”sugen på”. 

 

4.2 Kvalitativ data - fokusgrupper 
Författarna intervjuade två separata fokusgrupper med fyra deltagare i vardera grupp. 

Vardera intervju varade i 25 minuter. De fullständiga transkriberingarna återfinns i 

B5. 

 

Fokusgruppernas köpfrekvens på Internet samt vana att läsa kundrecensioner 

I både Fokusgrupp 1 och Fokusgrupp 2 handlade deltagarna mellan någon gång till 

två-tre gånger i månaden över Internet, med undantag för en deltagare som handlade 

varannan månad över Internet. Vanan att läsa kundrecensioner varierade bland 

deltagarna. Två deltagare menar att de aldrig läser kundrecensioner. En deltagare läser 

alltid kundrecensioner medan resterande fem deltagare menar att beror på vad för 

produkt det är de ska köpa.  

 

Anledningar till varför deltagarna läser kundrecensioner 

Flera av deltagarna i Fokusgrupp 1 läser kundrecensioner i de fall då priset på en 

produkt är av dyrare karaktär. Deltagare B uttrycker sig på följande vis: "Det beror 

lite på vad man köper, ju dyrare desto mer kött på benen vill man ha, så då läser man 

nog lite mera vad andra tycker och tänker om det. Jag skulle nog säga att jag är 

ganska flitig på att kolla. Speciellt om man ska köpa en ny dator då kan man ju kika 

runt i en vecka eller två och titta vad folk säger. Då kan kundrecensioner verkligen 

vara till stor hjälp."  

 

I Fokusgrupp 2 var den övergripande anledningen att minska osäkerhet innan köp.  En 

deltagare förklarade att då möjligheten att ta och känna på produkten inte finns så 

läser denna kundrecensioner för att få veta mer om produkten. En annan deltagare 

påpekade att man vill veta om produkten kan leva upp till ens förväntningar eller inte. 

Deltagare M i Fokusgrupp 2 poängterade en annan aspekt: "Jag läser för att ta reda på 

vad folks åsikter om produkten. Man får sällan den sanna informationen av företaget 

kan jag tycka." 
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Fokusgruppernas attityder gentemot de konstruerade kundrecensionerna 

Fokusgrupperna - totalt 8 deltagare - fick titta på fyra kundrecensioner [en uteslutande 

negativ (D), en övervägande negativ (B), en uteslutande positiv (C) och en 

övervägande positiv (A)]. Varje deltagare fick välja två av de fyra kundrecensionerna 

som påverkade deltagaren mest med undantag för en respondent som endast valde en 

kundrecension. Detta gav en sammantagen svarsfrekvens på 15. 11 av dessa 15 svar 

utgjordes av de två negativa kundrecensionerna. Det vill säga att i både Fokusgrupp 1 

och Fokusgrupp 2 så var det de negativa kundrecensionerna som påverkade flest 

deltagare starkast. Deltagare S i Fokusgrupp 2 motiverade detta på följande vis: "Jag 

skulle säga recension D. För trots att det är ganska hård kritik så känns det som att 

dator låg långt ifrån vad personen förväntade sig." Deltagare B i Fokusgrupp 1 menar: 

"Helt klart alternativ D som påverkar mest. Men också alternativ B för att jag tror att 

jag tar till mig mer av den negativa. Om det nu var så att jag ska köpa produkten hade 

jag fokuserat mest på dem två."  

 

Vad som påverkar deltagarna när de läser kundrecensioner 

I Fokusgrupp 1 menade 3 av 4 deltagare att det visuella är väldigt betydande för 

kundrecensionen, i synnerhet hur många stjärnor en recensent tillgivit en produkt i 

samband med sin kundrecension. Deltagare D förklarar: "Jag måste nog hålla med A. 

Jag tänker först på stjärnorna. Om man sållar igenom en produkts flöde ser man 

snabbt om den har bra betyg, bara på stjärnorna. Då känner man en trygghet liksom." 

Den återstående deltagaren tittar mest på innehållet: "Jag såg inte ens stjärnorna. Jag 

gick bara på vad det stod. Hade det varit flera recensioner i ett längre flöde hade det 

nog påverkat. Att den är helt usel är nog bara pha, någon som har vräkt ur sig en usel 

kommentar. Men vad skriver de? Att batteritiden är dålig? Det hakar jag upp mig på." 

 

I Fokusgrupp 2 var det främst två olika faktorer som påverkade deltagarna. Två 

deltagare menade att språket var avgörande. Deltagare M menar att om en 

kundrecension innehåller mycket stavfel så har denna svårt att ta inlägget på allvar. 

Deltagare S menade att ordval kan göra skillnad i en kundrecensions påverkan: "Inte 

så mycket språket utan mer ordval. Ibland kan människor inte rå för (att uttrycka sig 

bryskt) men de kan ändå vara seriösa och mena allvar med sitt inlägg. Exempelvis så 

har recension D en ordentlig negativ klang. Samtidigt var recension B också negativ 

men den var lite mjukare i sin kritik. Så ordval påverkar en del." 
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4.3 Hypotesprövning 

I enkätens huvudfråga fick respondenterna ta ställning till och rangordna fyra 

konstruerade kundrecensioner efter vilka respondenterna tyckte att de påverkades 

mest av. Varje recension har tillgivits en poäng av författarna (den mest positiva 1 p 

och den mest negativa 4p) och sedan har respondenternas svar sammanställts. 

Därefter har författarna gjort en hypotesprövning via ett Z-test för att se om H0 ska 

förkastas eller behållas.  

 

H0: Det finns inte någon signifikant differens mellan positiva- och negativa 

kundrecensioners påverkan på konsumenter vid analys av produkter som 

karaktäriseras likbördigt av promotionsmål som preventionsmål. 

 

H1: Det finns en signifikant differens mellan positiva- och negativa kundrecensioners 

påverkan på konsumenter vid analys av produkter som karaktäriseras likbördigt av 

promotionsmål som preventionsmål. Författarna förutspår inte ifall resultaten går i 

negativ eller positiv riktning. 

 

Hypotesprövningen är av tvåsidig karaktär då författarna inte efterfrågar i vilken 

riktning resultaten kommer peka åt. Författarna har valt signifikansnivån 0.1 och hittat 

en kritisk nivå 1.645. Efter beräkningar har författarna erhållit z-värdet 1.849 vilket 

innebär att H0 ska förkastas. För att ytterligare försäkra att H0 ska förkastas har 

författarna beräknat p-värdet för hypotesprövningen. Detta p-värde beräknades till 

0.0644 vilket ger relativt starka bevis mot H0, vilket vidare bekräftar att hypotesen 

ska förkastas (Lind et. al 2012, s. 346). Fullständig hypotesprövning återfinns i B6. 
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5. Analys 
Detta avsnitt inleds med en diskussion kring undersökningens bortfall och sedan en 

genomgående analys av resultaten.  

 

5.1 Bortfallsanalys 

I strävan efter ett så lågt bortfall som möjligt använde sig författarna utav Bryman & 

Bells (2011, s 249) rekommendationer vid konstruktion och utdelning av 

undersökningens huvudenkät för att få ett så litet bortfall som möjligt. Detta innebar 

bland annat att författarna såg till att skriva en kort introduktion i början av 

huvudenkäten samt strävade efter att hålla enkäten så kort och tydlig som möjligt. 

Författarna var också aktsamma på de respondenter som inte hade fyllt i hela enkäten 

eller lagt den åt sidan och glömt den, dessa respondenter blev påminda en gång till för 

att undvika att behandlas som bortfall. På grund av begränsade resurser samt 

undersökningens syfte kunde dock författarna ej erbjuda ersättning eller utforma 

frågor som är intressanta för respondenterna. 

 

Efter att alla huvudenkäter samlats in kunde författarna konstatera ett bortfall på 16 

personer av totalt 200 utdelade enkäter (8 %). Trots det låga bortfallet kan 

undersökningens urval fortfarande inte ses som representativt för hela populationen 

då författarna använde sig av ett bekvämlighetsurval. Då en undersökning baserad på 

ett bekvämlighetsurval inte går att generalisera till hela populationen hade det inte 

gått att generalisera respondenternas svar till hela populationen även vid en total 

avsaknad av bortfall. 

 

Trots bortfallet och problemet med att urvalet inte kan sägas vara representativt för 

hela populationen på grund av användandet av bekvämlighetsurval lyckades 

författarna uppnå ett representativt urval vad gäller kön. Respondentgruppen bestod 

av 55 st (29,9 %) män och 129 st kvinnor (70,1 %) kvinnor vars genomsnittliga ålder 

var 25,2 år. Detta kan betraktas som ett representativt urval ur ett genusperspektiv då 

könskvoten för helårsstuderande på Södertörn Högskola år 2012 var 30 % män och 

70 % kvinnor (Södertörns Högskola 2013, s. 9). 

 

 



27	  
	  

5.2 Resultatanalys 
5.2.1 Köpvanor på Internet 

De resultat som författarna erhöll visar på en jämn fördelning i den undersökta 

populationen angående hur ofta de väljer att handla produkter över Internet. 

Majoriteten av respondenterna handlar över Internet mellan ”någon gång per år” till 

”varje månad” medan en liten minoritet uppgav att de handlar mer än ”varannan 

vecka” eller ”aldrig”. Med denna information till hands såg författarna hur den 

undersökta populationens handelsvanor - vad gäller frekvens - överensstämmer bra 

med den data som Svensk Handel (2011, s. 10) tidigare presenterat över hela den 

svenska populationen. Detta resultat faller i linje med vad författarna hade förväntat 

sig då de inte kunnat identifiera några variabler hos den undersökta populationen som 

skulle bidra till en förväntad avvikelse i handelsfrekvens över Internet på grund av 

respondenternas påbörjade eller slutförda eftergymnasiala studier. 

 

Författarna fann dock en betydande skillnad hos den undersökta populationen i frågan 

ifall de väljer att läsa kundrecensioner innan de handlar på Internet. I sin studie fann 

författarna att de flesta respondenter väljer att läsa kundrecensioner ”väldigt sällan” 

tätt följt av ”väldigt ofta”. Endast en liten del av populationen väljer att ”aldrig” eller 

”alltid” läsa kundrecensioner. Detta skiljer sig markant från tidigare presenterad data 

av The Nielsen Company (2010) som påvisade att 57 % av befolkningen i Nord- och 

Sydamerika, Asien och Stillahavsområdet, Europa och Mellanöstern väljer att alltid 

läsa kundrecensioner innan de handlar på Internet. Det visade sig alltså att författarnas 

undersökta population tenderar att läsa kundrecensioner i en mindre utsträckning än 

vad som globalt sett är normalt. Varför denna skillnad är så påtaglig kan författarna 

inte med säkerhet förklara, dock är en reflektion kring detta skilda utfall att det kan 

bero på att det i Sverige finns en lång erfarenhet av e-handel med stark tillväxt som 

beskrivits enligt Posten & HUIs undersökning. Denna uppsamling av erfarenhet kan 

möjligen påverka den undersökta populationens benägenhet till att läsa 

kundrecensioner. Detta är dock ingenting som författarna kan säkerställa, utan endast 

reflektera kring. 

 

Sammanfattningsvis såg författarna att den undersökta populationen tenderar att 

handla på Internet lika frekvent som andra konsumenter i Sverige men att det finns en 
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stor skillnad i hur ofta man väljer att läsa kundrecensioner jämfört med övriga 

världen. Genom intervju med fokusgrupperna framgick det dock att vissa av 

konsumenterna väljer att läsa kundrecensioner beroende på vad det är för typ av 

produkt de ska inhandla. Detta leder till att författarna antar att det kan finnas 

skillnader i hur ofta man läser kundrecensioner på Internet beroende på vilken typ av 

produkt man är intresserad av.  

 

5.2.2 Riskminimering 

Författarna nämnde i avsnittet 1.1 Problembakgrund om hur tidigare forskning gjord 

av Henning-Thurau och Walsh (2004) menade att konsumenter läser kundrecensioner 

för att minska risken vid e-handel. Författarna eftersträvade en klarare bild av de 

motiv som fanns bakom konsumenters behov för riskminimering via kundrecensioner. 

Resultaten visade på jämt fördelade resultat över de presenterade svarsalternativen där 

inget motiv egentligen stack ut. Detta kan bero på att riskminimering anses vara en 

egenskap som återfinns hos konsumtionsmålet prevention vilket innebär att denna 

variabel är närliggande till ett sorts ansvarstagande hos konsumenten. Därmed kan det 

föranleda ett behov för konsumenten att samla på sig varierande typer av information 

för att stödja ett korrekt beslut.  

 

Strävan efter att minska risken för felköp och identifiera tidigare oanade problem som 

resultaten visade var marginellt överstående andra motiv menar författarna kan vara 

ett medvetet försök från konsumenten att undvika missmatchning med ett framtida 

oönskat tillstånd, vilket Higgins beskriver i den ursprungliga Regulatory Focus-teorin. 

Andra motiv, som att öka förståelsen för produkten och jämföra med andra produkter 

menar författarna ger en möjlighet för konsumenten att samla den information som 

kan stärka konsumentens självsäkerhet i köpprocessen alternativt indikera på ett annat 

val av produkt som leder till en matchning med det önskade framtida tillståndet som 

konsumenten eftersträvar att nå. Ett beteende som ligger närmre ett promotionsmåls-

beteende.   

 

När deltagarna i fokusgrupperna tillfrågades varför de läser kundrecensioner fanns det 

inga förangivna svarsalternativ. Men även hos fokusgrupperna framkom olika typer 

av riskminimering som anledning till att läsa kundrecensioner. Produktens pris 

framkom som en drivande kraft för en del av deltagarna, desto högre pris en produkt 
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har ju mer motiverade det deltagarna till att läsa kundrecensioner för att samla 

ytterligare information kring produkten. Deltagarna påvisade dessutom ett behov att 

reducera den abstrakthet som karaktäriserar ett köp på Internet då avsaknaden av att 

kunna se eller röra vid produkten innebär en risk i sig. Författarna noterar därmed att 

även deltagarna från fokusgruppen, likt respondenterna i enkätundersökningen, finner 

det nödvändigt att samla värdefull information i en ansträngning för att undvika en 

situation där de finner sig missnöjda med sitt köp. 

 

En deltagare från fokusgrupperna belyste värdet av att samla information specifikt 

från andra konsumenter då deltagaren finner den information som kommer direkt från 

produktens företag som opålitlig. Denna åsikt går i linje med de egenskaper som 

karaktäriserar word-of-mouth, vilket främst innebär en kommunikation från icke-

kommersiella källor. Sådan information uppfattar konsumenter som mer pålitlig vilket 

var fallet hos deltagaren från fokusgruppen.  

 

Fokusgruppernas resultat menar författarna överensstämmer väl med de data som 

framkom ur den kvantitativa undersökningen. Det var en övervägande andel 

resonemang som ligger i linje med de egenskaper som återfinns hos preventionsmål, 

detta trots att respondenter samt deltagare vid denna tidpunkt av undersökningen inte 

hade ställts inför någon specifik produkt. Detta tyder enligt författarna på att 

undersökningens respondenter samt deltagare har en preventionslagd förinställning 

inför ett köp, oberoende vilken produkttyp det handlar om. 

 

5.2.3 En mobiltelefons konsumtionsmål 

Respondenterna fickk sedan ta ställning till de produkter som erhållits från 

förundersökningen. I enlighet med de resultat som framkom i förundersökningen 

kunde författarna i huvudundersökningen även utläsa att produkten mobiltelefon, av 

de flesta respondenter (62 %), betraktas som en produkt starkt betingad av både 

prevention- och promotionsfokus. Däremot kunde författarna även se att 32 % av 

respondenterna betraktade mobiltelefon som en produkt starkast betingad av 

preventionsfokus. Författarna hade inte förväntat sig att så pass många respondenter 

skulle se produkten mobiltelefon som en preventionsbetingad produkt, då författarna 

utifrån förundersökningens resultat snarare hade förväntat sig att antalet respondenter 

som valde de olika konsumtionsmålen skulle vara relativt balanserat. Detta tyder på 
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att förundersökningens resultat kan vara missvisande och att mobiltelefonen i så fall 

inte skulle vara representativ för en produkt med lika stark betingelse av prevention- 

och promotionsfokus. 

 

Författarna kunde i enkätens resultat se hur de respondenter som ansåg att 

mobiltelefonen betingas starkast av preventionsfokus även reagerade starkast på de 

negativa kundrecensionerna. Likaså visade det sig att respondenter som ansåg att 

mobiltelefonen betingas av promotionsfokus tenderade att reagera något starkare på 

de positiva kundrecensionerna. Detta är i linje med The Regulatory Focus-teorin och 

stärker bevisen att det finns ett samband mellan hur konsumenten reagerar på en 

kundrecension baserat på vilket konsumtionsmål den har. Dock kunde författarna 

även se att majoriteten av de respondenter som ansåg att mobiltelefonen betingas lika 

starkt av de båda produktionsmålen reagerade starkare på de negativa 

kundrecensionerna. Detta skiljer sig från författarnas logiska härledning utifrån teorin 

och ger ytterligare antydan på att produkten mobiltelefon möjligtvis inte är tillräckligt 

representativ för en produkt betingad av de båda konsumtionsmålen. 

 

Vid en första anblick så speglar huvudenkätens resultat det samma som 

förundersökningens resultat, det vill säga att produkten mobiltelefon skulle vara 

likbördigt betingad av de olika konsumtionsmålen. Vid en djupare analys av 

huvudenkätens resultat framgår dock avvikelser från de beteendemönster hos 

konsumenter som Regulatory Focus-teorin förutspår. I synnerhet då huvudresultaten 

visar på att respondenterna har en tendens att ta till sig mer av de negativa 

kundrecensionerna samt uppvisade ett övervägande preventionsfokus i sina 

resonemang, trots varierande konsumtionsmål.  

 

5.2.4 Uppfattningen av kundrecensionerna 

När respondenter från enkätundersökningen samt deltagare från fokusgrupperna fick 

motivera varför vissa kundrecensioner påverkade de mer än andra framkom 

varierande svar. En del respondenter menade att negativa recensioner känns ärligast 

och därför påverkar de mer, vilket är en uppfattning som tidigare forskning från Park 

och Lee (2009) stödjer. Detta kan dock bero på att respondenterna omedvetet 

uppfattar produkten som recenserats att betingas av preventionsmål vilket kan 

föranleda att de tar till sig negativa kundrecensioner.  
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En variabel som framkom ur resultaten som författarna varken hade förväntat sig eller 

stött på i teorier och tidigare forskning var språkbruk. Undersökningens resultat 

indikerar på att recensentens språk ter sig ha en inverkan på hur en konsument tar till 

sig en kundrecension. Resultaten visar på att detta kan få konsumenten att antigen 

påverkas mindre av recensionen eller leda till att konsumenten tar till sig den mer. I 

enkätundersökningen svarade en del att missnöjda kunder har en tendens att överdriva 

vilket gör att de påverkas mindre av dessa kundrecensioner. Detta argument sågs dock 

ur ett annat perspektiv från en deltagare ur en fokusgrupp som menade att kraftigt 

negativa reaktioner ger en alarmerande effekt vilken deltagaren påverkas mycket av. 

Ett passande ordval samt en god stavning var ytterligare en aspekt av språket vilket 

gör att konsumenter tillåter sig påverkas mer av en del kundrecensioner enligt 

undersökningens resultat. Författarna uppmärksammar att det kan vara så att 

språkbruket i sig blev mer styrande än kundrecensionernas andel positiva eller 

negativa innehåll i respondenternas beslutsprocess. Detta är en oväntad faktor som 

inte kan förklaras på ett tillfredställande sätt av de teorier vilka författarna utgått ifrån. 

 

Ytterligare en oväntad variabel som författarna inte trodde skulle bära så stor vikt i en 

kundrecensions påverkan var den visuella aspekten, närmare beskrivet antalet stjärnor 

som en recensent tilldelat en produkt. Hos fokusgrupperna förklaras detta dels som en 

tidssparande metod för att få en snabb uppfattning kring en produkt samt att det 

hjälper till med att sålla ut kundrecensionerna i flödet av flera kundrecensioner. 

Henning-Thurau och Walsh (2004, s. 53) tar upp att ett motiv för konsumenter att läsa 

andra konsumenters kommentarer kan vara att det fyller en tidreducerande funktion 

då konsumenten samlar information om en produkt inför ett köpbeslut. Denna 

undersöknings resultat visar dock mer på att den tidsreducerande aspekten inte just 

motiverar till att läsa kundrecensioner, utan snarare att tidsaspekten blir viktig när 

konsumenten väl läser kundrecensioner. 

 

5.2.5 Analys av hypotes 

Författarnas tolkning av Zhang et als. modifierade version av Regulatory Focus-teorin 

föranledde en enligt författarna logisk härledning till undersökningens 

hypotesuppställning. Författarna menade att det inte skulle finnas någon signifikant 

skillnad på hur positiva och negativa kundrecensioner skulle påverka konsumenter vid 
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analys av en produkt som betingas likvärdigt av promotionsmål som preventionsmål, 

utan konsumenter borde påverkas likvärdigt utav positiva samt negativa 

kundrecensioner. Dock kunde författarna konstatera utifrån undersökningens resultat 

att denna hypotes bör förkastas. Dessutom kunde författarna konstatera att 

hypotesprövningen hade ett utfall i negativ riktning, vilket innebär att denna 

undersökning indikerar på att konsumenter tenderar att reagera starkare på negativa 

kundrecensioner än positiva kundrecensioner när de beaktar en produkt som betingas 

likvärdigt av de två konsumtionsmålen. Författarna finner tre möjliga orsaker som kan 

ha föranlett detta utfall: 

 

Förundersökningen 

En orsak till att den uppställda hypotesen förkastades kan vara att de produkter som 

författarna utvann från förundersökningens resultat egentligen inte karaktäriseras 

likvärdigt av promotionsmål som preventionsmål. Skulle detta vara fallet, och 

produkterna mobiltelefon och dator i realiteten är preventionsmålstyngda produkter, 

så skulle undersökningens resultat ligga i linje med Regulatory Focus-teorin.  

 

Härledningen 

Författarnas förväntningar samt hypotesuppbyggnad i denna studie grundar sig på en 

logisk härledning utifrån Regulartory Focus-teorin. Att en produkt som är lika starkt 

betingad av de båda konsumtionsmålen skulle leda till att konsumenter reagerar lika 

starkt på negativa som positiva kundrecensioner som författarna föreställde sig kan 

dock vara felaktigt. Istället kan det vara så att en jämfördelning av konsumtionsmål 

hos en produkt ge upphov till nya, tidigare ej identifierade, faktorer som påverkar en 

konsuments förhållningssätt till kundrecensioner. Alternativt att en sådan 

jämfördelning av konsumtionsmål hos en produkt leder till att konsumenter tenderar 

att lägga större vikt vid en viss typ av kundrecensioner, i denna undersöknings fall 

negativa.  

 

Populationens egenskaper 

Sammanställningen av de öppna frågorna samt intervjuerna indikerar på att en del 

konsumenter i viss mån verkar vara förinställda på att ta till sig negativa 

kundrecensioner i större utsträckning. Fler av de som medverkat i denna 

undersökning ser ut att vara mer måna om att minska risken för att nå ett negativt 
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utfall vid ett köp än att uppnå nå en matchning med det önskade konsumtionsmålet. 

Detta menar författarna kan bero på att populationen som undersöktes omfattades av 

studenter vilkas ekonomiska resurser är relativt åtstramade. Författarna menar då att 

de negativa konsekvenserna av ett felköp kan slå hårt mot en students ekonomi, vilket 

leder till att de tillåter sig påverkas mer av negativa kundrecensioner. En konsuments 

ekonomi framgår inte explicit i den modifierade Regulatory Focus-teorin, utan 

fokusen läggs främst på konsumtionsmål. Utifrån denna undersökningens resultat 

menar författarna då istället att den enskilda konsumentens ekonomi i förhållande till 

priset på en produkt bör betraktas som en betydande faktor när en konsument läser 

kundrecensioner.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt följer en genomgång av författarnas slutsatser från undersökningens 

resultat och analys samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur positiva och negativa kundrecensioner 

påverkar konsumenters uppfattning av en produkt som betingas likvärdigt av de båda 

konsumtionsmålen, promotion och prevention, över Internet. Tidigare forskning hade 

visat på att preventionsbetingade produkter får konsumenten att vara extra vaksam på 

negativa kundrecensioner medan promotionsbetingade produkter leder till att 

konsumenter är extra vaksamma på positiva kundrecensioner. 

 

Genom en enkätundersökning och intervju med två fokusgrupper kunde författarna 

genom analys av resultaten samt utförande av en hypotestestning finna att den tidigare 

ställda hypotesen bör förkastas. Därmed visade det sig att en produkt med stark 

betingelse av de båda konsumtionsmålen inte leder till att konsumenter tar till sig lika 

starkt av positiva som negativa kundrecensioner. Undersökningens resultat pekade 

mot en tendens hos respondenterna att värdera de negativa kundrecensionerna 

starkare. Det vill säga att en produkt med stark betingelse av de båda 

konsumtionsmålen leder till en attityd hos konsumenten som är mer karakteriserad av 

ett preventionsfokus vid läsning av kundrecensioner. 

 

Vidare framgick det i resultaten nya variabler som tillsynes är viktiga för 

konsumenten vid e-handel och som påverkar deras ställningstagande mot 

kundrecensioner. Dessa variabler var bland annat produktens pris och 

kundrecensionens språkformulering. Resultaten indikerade också på att det visuella 

kan vara en viktig variabel när konsumenter läser kundrecensioner, det vill säga att 

man lägger större vikt på att titta på exempelvis antal utdelade poäng istället för 

kundrecensionens textinnehåll.   
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6.2 Förslag på vidare forskning 

Undersökningen resultat indikerade att en produkt starkt betingad av de båda 

konsumtionsmålen ger ett preventionsdominerat ställningstagande hos konsumenten. 

Författarna anser dock att resultaten inte var tillräckligt starka för att kunna fastslå ett 

sådant samband samt att nya viktiga variabler dök upp i studiens resultat. Därför vill 

författarna gärna lämna några förslag på vidare forskning som skulle kunna stärka 

eller förkasta denna studies upptäckter. 

 

• Utföra en ny undersökning som utgår ifrån en mindre priskänslig population. 

Detta är intressant då pris dök upp som en ny variabel under studiens gång. 

 

• Utföra en ny undersökning som även tar hänsyn till variablerna, pris, språk 

och kundrecensionens visuella utformning. 

 

• Utföra en ny undersökning med andra produkter som kan tänkas vara ännu 

mer representativa för en produkt med starkt betingelse av de båda konsum-

tionsmålen. 
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Inte upplyftande Väldigt upplyftande 

Inte skyddande Väldigt skyddande 

B1. Förundersökningens enkät 
 
Hur uppfattar du följande produkter? Betygsätt utifrån 
följande definitioner. 
 
Upplyftande karaktär: Produkter som gör livet roligare, dessa produkter får dig att 
känna dig bra och glad. 
 
                    
Mäklarbyrå:   1         2          3         4         5         6         7 
Vinterjacka:   1         2          3         4         5         6         7 
Antivirusprogram:  1         2          3         4         5         6         7 
Fotoredigeringsprogram: 1         2          3         4         5         6         7 
Bil:    1         2          3         4         5         6         7 
Armbandsur:   1         2          3         4         5         6         7 
Dator:    1         2          3         4         5         6         7 
Mobil:    1         2          3         4         5         6         7 
Plånbok:   1         2          3         4         5         6         7 
Val av restaurang:  1         2          3         4         5         6         7 
 
 
Skyddande karaktär: Produkter som ökar säkerheten i ditt liv, dessa produkter 
minskar risken för negativa händelser och konsekvenser. 
 
 
Mäklarbyrå:   1         2          3         4         5         6         7 
Vinterjacka:   1         2          3         4         5         6         7 
Antivirusprogram:  1         2          3         4         5         6         7 
Fotoredigeringsprogram: 1         2          3         4         5         6         7 
Bil:    1         2          3         4         5         6         7 
Armbandsur:   1         2          3         4         5         6         7 
Dator:    1         2          3         4         5         6         7 
Mobil:    1         2          3         4         5         6         7 
Plånbok:   1         2          3         4         5         6         7 
Val av restaurang:  1         2          3         4         5         6         7 
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B2. Huvudundersökningens enkät 

Enkätundersökning   

Hej, vi är två studenter på Södertörns högskola som läser Internationella 
ekonomprogrammet. Denna termin skriver vi vår C-uppsats inom 
marknadsföring och vi uppskattar att du tar dig tiden att besvara denna enkät 
som syftar till att undersöka kundrecensioner på internets påverkan på 
konsumenter.  	  

Självklart svarar du helt anonymt! 	  

1. Kön:       Man   Kvinna 	  
 	  

2. Vilket år är du född? 19___ 	  
 	  

3. Ungefär hur ofta handlar du över internet? 	  
Varje	  vecka	   	   	   Varannan	  vecka	  
Varje	  månad	   	   	   Varannan	  månad	  
Någon	  gång	  per	  år	   	   Aldrig	  

 	  
4. Brukar du läsa kundrecensioner innan du handlar på internet? 	  

Alltid 
Väldigt ofta 
Väldigt sällan 
Aldrig 
Ingen uppfattning	  

 	  
5. Varför läser du kundrecensioner innan köp? (Välj ett eller fler 

alternativ) 	  
   	  
 Minska risken för felköp 	  
 Ökad förståelse för produkten 	  
 Identifiera tidigare oanade problem med produkten 	  
 För att jämföra med liknande produkter 	  
 Annat: _____________________________________ 	  

 	  
 	  

6. Vilket användningsområde är viktigast och intressantast för dig vid 
val av mobiltelefon? 	  

Grundläggande funktioner (Samtal, sms , hållbarhet, batteritid etc) 	  
Upplyftande funktioner (Design, apputbud, varumärke etc) 	  

               Båda är lika viktiga 	  
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A 
B 
C 
B 
C 
D 
D 

Utgå ifrån att du behöver en ny mobiltelefon. Du har hittat en 
mobiltelefon hos en pålitlig internetförsäljare som passar din smak 
och till rätt pris. Vid sökning på internet finner du dessa 
kundrecensioner: 	  
 	  

 	  
 	  
 	  

7. Efter att ha läst kundrecensionerna, var vänlig rangorda de efter 
vilken som påverkade dig mest. Börja med den som hade starkast 
påverkan. 	  
 	  

	   Exempel: (Starkast påverkan)  A B C D  (Svagast påverkan) 	  
 	  

	   (Starkast påverkan)    (Svagast påverkan) 	  
 	  

8. Motivera och förklara gärna ditt val av rangordning på fråga 7: 	  

 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Tack för att du valde att medverka i vår enkätundersökning! 
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B3. Förundersökningens data 

 
Produkt	  /	  Tjänst	   Totalvärde	  

promotion	  
Totalvärde	  
prevention	  

Medelvärde	  
promotion	  

Medelvärde	  
prevention	  

Mäklarbyrå	   84	   139	   2,8	   4,6	  
Vinterjacka	   140	   144	   4,7	   4,8	  
Antivirusprogram	   89	   174	   3	   5,8	  
Fotoredigeringsprogram	   114	   78	   3,8	   2,6	  
Bil	   161	   150	   5,4	   5	  
Armbandsur	   152	   92	   5,1	   3,1	  
Dator	   179	   166	   6	   5,5	  
Mobiltelefon	   189	   172	   6,3	   5,7	  
Plånbok	   146	   118	   4,9	   3,9	  
Restaurang	   169	   120	   5,6	   4	  
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B4. Kundrecensioner 
 

Kundrecensioner mobiltelefon 

 
 
 
Kundrecensioner dator 
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B5. Transkribering av fokusgruppernas intervjuer 
 
Fokusgrupp 1: 
 
Hur	  ofta	  handlar	  ni	  över	  internet?	  
	  
A.	  Ja,	  det	  går	  väl	  i	  perioder	  men	  en	  stor	  del	  av	  det	  man	  handlar	  gör	  man	  ju	  på	  
internet.	  Vad	  ska	  man	  säga?	  Någon	  gång	  i	  månaden	  kanske..	  
	  
B:	  Ett	  par	  tre	  gånger	  i	  månaden.	  
	  
C:	  Två	  gånger	  i	  månaden.	  
	  
D:	  Jag	  är	  nog	  inne	  på	  två	  tre	  gånger	  per	  månad	  tror	  jag.	  
	  
Brukar	  ni	  läsa	  kundrecensioner	  innan	  du	  handlar	  på	  internet?	  
A:	  Det	  beror	  på	  vad	  man	  ska	  handla,	  men..	  Ja.	  
	  
B:	  Ibland	  men	  sällan.	  
	  
C:	  Nej,	  jag	  läser	  aldrig	  det.	  
	  
D:	  Jag	  läser	  kundrecensioner.	  
	  
Varför	  läser	  ni	  kundrecensioner	  innan	  köp?	  
	  
B:	  Jag	  läser	  kundrecensionen	  beroende	  på	  hur	  dyr	  och	  stor	  produkt	  jag	  ska	  köpa.	  
Köper	  jag	  till	  exempel	  en	  ny	  dator	  för	  mycket	  pengar,	  då	  skulle	  jag	  börja	  
engagera	  mig.	  Men	  om	  jag	  köper	  kurslitteratur	  så	  kollar	  jag	  aldrig,	  då	  är	  det	  ju	  
inte	  ett	  val.	  
	  
A:	  Jag	  håller	  nog	  med	  där.	  Det	  beror	  lite	  på	  vad	  man	  köper,	  ju	  dyrare	  desto	  mer	  
kött	  på	  benen	  vill	  man	  ju	  ha	  så	  då	  läser	  man	  nog	  lite	  mera	  vad	  andra	  tycker	  och	  
tänker	  om	  det.	  Jag	  skulle	  nog	  säga	  att	  jag	  är	  ganska	  flitig	  på	  att	  kolla.	  Speciellt	  om	  
man	  ska	  köpa	  en	  ny	  dator	  då	  kan	  man	  ju	  kika	  runt	  i	  en	  vecka	  eller	  två	  och	  titta	  
vad	  folk	  säger.	  Då	  kan	  kundrecensioner	  verkligen	  vara	  till	  stor	  hjälp.	  
	  
D:	  Jag	  läser	  nog	  till	  och	  med	  kundrecensioner	  när	  det	  kommer	  till	  kurslitteratur,	  
ibland	  när	  man	  står	  lite	  i	  valet	  och	  kvalet.	  Ska	  jag	  köpa	  den	  här	  boken	  eller	  bara	  
kopiera	  några	  sidor.	  Så	  kan	  jag	  nog	  titta	  även	  vid	  lite	  mindre	  köp.	  Men	  generellt	  
är	  det	  nog	  att	  man	  gör	  mer	  forskning,	  att	  man	  söker	  mer	  om	  det	  är	  något	  man	  
verkligen	  ska	  investera	  i.	  
	  
C:	  Jag	  brukar	  inte	  läsa	  sådana	  där,	  men	  jag	  köper	  ju	  mest	  kläder	  och	  litteratur	  så	  
jag	  känner	  att	  det	  inte	  behövs.	  	  
	  
D:	  Det	  finns	  ju	  så	  många	  olika	  typer	  av	  kundrecensioner,	  det	  finns	  ju	  direkt	  på	  
sidorna	  där	  man	  handlar.	  Men	  även	  i	  sociala	  medier.	  
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Vilket	  användningsområde	  är	  viktigast	  och	  intressantast	  för	  er	  vid	  vad	  av	  
dator?	  
	  
A:	  Dator,	  då	  är	  det	  väl	  att	  den	  klarar	  av	  att	  köra	  de	  program	  jag	  vill	  ha	  den	  till.	  
Om	  jag	  bara	  vill	  ha	  en	  dator	  som	  ska	  klara	  Word	  eller	  en	  dator	  man	  kan	  spela	  på	  
är	  den	  en	  helt	  annan	  sak.	  Då	  blir	  väl	  kundrecensionen	  mer	  viktigt,	  dels	  för	  man	  
är	  okunnig	  där.	  
	  
B:	  För	  mig	  är,	  hur	  ska	  man	  förklara.	  Att	  man	  inte	  köper	  en	  dator	  som	  blir	  seg	  
efter	  två	  veckor.	  Att	  allt	  går	  jätte	  segt	  eller	  liksom,	  ja	  segar	  ner	  väldigt	  snabbt.	  
Och	  det	  vet	  inte	  jag	  själv	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att.	  Vad	  det	  är	  i	  datorn	  som	  gör	  att	  
det	  blir	  så.	  Och	  då	  skulle	  jag	  använda	  kundrecensioner	  för	  att	  se	  vad	  andra	  har	  
haft	  för	  upplevelser	  med	  produkten.	  Jag	  skulle	  titta	  på	  både	  kundrecensioner	  och	  
i	  min	  bekantskapskrets.	  	  
	  
D:	  Det	  beror	  lite	  på,	  som	  i	  senaste	  köpet,	  då	  köpte	  jag	  en	  dator	  för	  mina	  studier.	  
Och	  tänker	  man	  ju	  att	  jag	  ska	  ha	  den	  som	  en	  arbetsdator	  i	  skolan.	  Och	  då	  tänkte	  
jag	  bland	  annat	  på	  att	  det	  inte	  ska	  vara	  en	  tung	  dator,	  med	  bra	  minne.	  Tekniska	  
specifikationer,	  fast	  jag	  har	  ganska	  bristande	  kunskap	  om	  det.	  Tittar	  på	  minne	  
och	  kapacitet.	  	  
	  
C:	  Alltså	  jag	  använder	  inte	  min	  dator	  så	  mycket.	  Jag	  är	  väl	  nöjd	  om	  den	  funkar.	  
	  
H:	  Är	  till	  exempel	  design	  eller	  varumärket	  viktigt?	  
	  
B:	  För	  mig	  är	  det	  så	  när	  man	  köper	  Apple.	  
	  
A:	  Alltså	  tidigare	  har	  man	  ju	  varit	  en	  PC-‐användare	  men	  sen	  när	  man	  köpte	  den	  
här	  MACen	  så	  har	  man	  ju	  insett	  hur	  mycket	  skönare	  det	  är	  när	  man	  till	  exempel	  
kan	  koppla	  ihop	  den	  med	  telefonen	  så	  blir	  det	  smidigare.	  Man	  har	  ju	  börjat	  tänka	  
mera	  på	  interface.	  Men	  typ	  såhära	  gränssnitt	  heter	  det	  va?	  Och	  hur	  det	  fungerar	  
tillsammans	  med	  telefonen.	  Det	  har	  man	  ju	  börjat	  tänka	  på	  mera.	  Tidigare	  var	  
det	  inte	  så,	  då	  tänkte	  man	  bara	  att	  detta	  funkar	  ju	  bra!	  
Så	  har	  man	  ju	  upptäckt	  en	  ny	  värld,	  jag	  kommer	  nog	  fortsätta	  med	  Apple.	  
	  
D:	  Det	  är	  ju	  en	  ekonomisk	  fråga	  också,	  jag	  har	  till	  exempel	  inte	  råd	  med	  MAC.	  Det	  
finns	  begränsningar	  ekonomiskt,	  speciellt	  som	  student.	  
	  
B:	  Jag	  skulle	  nog	  säga	  att	  inte	  designen	  spelar	  någon	  roll,	  är	  eeh.	  Jag	  skulle	  inte	  
välja	  den	  snyggaste	  datorn	  bara	  för	  att.	  Men	  om	  jag	  stod	  i	  valet	  och	  kvalet	  skulle	  
det	  avgöra.	  
	  
A:	  För	  mig	  går	  prestanda	  före	  mig.	  
	  
ALLA:	  Vi	  med!	  
	  
B:	  Om	  jag	  stod	  i	  valet	  och	  kvalet	  att	  den	  ena	  är	  mycket	  snyggare	  men	  så	  påpekar	  
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någon	  att	  köper	  du	  den	  här	  så	  får	  du	  en	  dator	  som	  är	  mera	  dator.	  Då	  skulle	  jag	  
ba,	  ja	  då	  tar	  jag	  den	  då.	  
	  
H:	  Sett	  i	  procent,	  hur	  viktigt	  är	  prestanda-‐design?	  
	  
A:	  90-‐10.	  
	  
D:	  95-‐5	  Det	  är	  bara	  ett	  plus	  om	  den	  är	  snygg.	  
	  
B:	  Om	  det	  bara	  är	  utseendefråga	  är	  det	  typ	  90-‐10.	  
	  
A:	  Jag	  skulle	  inte	  köpa	  en	  dator	  att	  ha	  till	  skolan	  om	  den	  väger	  20kg.	  
	  
D:	  Det	  är	  inte	  en	  estetisk	  fråga.	  
	  
B:	  Men	  den	  har	  med	  designen	  att	  göra!	  
	  
A:	  Då	  kanske	  det	  är	  mera	  70-‐30.	  Men	  har	  jag	  en	  dator	  som	  väger	  3kg	  och	  en	  som	  
väger	  1kg,	  då	  hellre	  ta	  den	  som	  väger	  1kg.	  Men	  är	  det	  så	  att	  den	  är	  jättedålig	  och	  
inte	  funkar	  tar	  jag	  ändå	  den	  som	  väger	  3kg.	  	  
	  
B:	  Fast	  jag	  har	  ett	  konkret	  exempel	  för	  min	  partner	  har	  en	  dator	  som	  är	  svintung,	  
det	  är	  en	  bärbar.	  Av	  anledningen	  att	  det	  ska	  gå	  att	  spela	  spel	  på	  den,	  alltså	  bara	  
sladden	  till	  är	  en	  såhär	  stor	  kloss	  som	  väger	  ett	  halvt	  kilo,	  och	  det	  är	  valet	  som	  
han	  har	  gjort	  och	  jag	  skulle	  inte	  göra	  det	  valet	  även	  om	  datorn	  har	  jättemycket	  
högre	  kapacitet.	  
	  
Nu	  ska	  vi	  titta	  på	  en	  produkt,	  en	  dator.	  Ni	  har	  hittat	  en	  dator	  som	  passar	  er	  
vad	  gäller	  prisbild	  och	  önskemål.	  Ni	  ska	  få	  titta	  på	  några	  kundrecensioner	  
nu	  och	  sedan	  berätta	  vilken	  eller	  vilka	  som	  påverkade	  er	  mest.	  
	  
C:	  D	  påverkar	  mig	  allra	  mest.	  	  
	  
D:	  Jag	  håller	  med	  dig	  på	  den	  första,	  D.	  För	  mig	  också.	  Och	  det	  var	  för	  att	  personen	  
låter	  lite	  aggressiv.	  Och	  för	  att	  den	  bara	  har	  en	  stjärna.	  Och	  den	  med	  två	  stjärnor	  
har	  jag	  också	  tänkt	  lite	  på.	  Det	  är	  ju	  också	  lite	  för	  och	  nackdelar,	  den	  känns	  
ganska	  rimlig.	  D	  och	  B!	  
	  
B:	  Helt	  klart	  alternativ	  D	  som	  påverkar	  mest.	  Men	  också	  alternativ	  B	  för	  att	  jag	  
tror	  att	  jag	  tar	  till	  mig	  mer	  av	  den	  negativa.	  Om	  det	  nu	  var	  så	  att	  jag	  ska	  köpa	  
produkten	  hade	  jag	  fokuserat	  mest	  på	  dem	  två	  och	  sedan	  valt	  bort	  produkten	  av	  
anledning	  att..	  eller	  åtminstone	  kolla	  mycket	  mer.	  
	  
A:	  Jag	  säger	  nog	  att	  B	  är	  den	  som	  jag	  litar	  mest	  på.	  För	  att	  alla	  kan	  ha	  en	  dålig	  dag	  
då	  man	  inte	  är	  riktigt	  nöjd.	  Ettan	  känns	  lite	  överdriven.	  Men,	  B	  och	  sen	  så	  skulle	  
jag	  nog	  säga	  C	  också.	  Och	  det	  är	  inte	  av	  en	  positiv	  anledning.	  Jag	  skulle	  bara	  
känna	  att	  det	  är	  någon	  i	  företaget	  som	  gjort	  datorn	  som	  gått	  in	  i	  skrivit.	  Så	  vitt	  jag	  
vet	  finns	  det	  ingen	  som	  ger	  ett	  helt	  perfekt	  betyg	  till	  någonting.	  Perfekta	  betyg	  
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litar	  jag	  aldrig	  på,	  det	  känns	  bara	  som	  att	  det	  är	  någon	  från	  den	  sidan	  som	  har	  
gått	  in	  och	  skrivit	  någonting.	  	  
	  
D:	  Negativa	  recensioner	  är	  väldigt	  avskräckande.	  Om	  man	  är	  påväg	  och	  ska	  köpa	  
någonting	  och	  så	  ser	  man	  en	  sådan	  här	  negativ	  recension	  så	  kan	  man	  känna	  att,	  
men	  gud!	  
	  
Är	  det	  innehållet	  eller	  språket	  som	  påverkar	  mest?	  
	  
A:	  Det	  första	  man	  kolla	  på	  är	  stjärnorna,	  sedan	  går	  man	  självklart	  också	  in	  och	  
tittar	  på	  vad	  folk	  tycker	  i	  extrema	  fall.	  De	  i	  mitten	  är	  viktigast,	  de	  stämmer	  nog	  
bäst	  överens	  med	  vad	  folk	  egentligen	  tycker	  om	  den,	  först	  är	  det	  ju	  stjärnorna.	  
Men	  texten	  är	  väldigt	  viktig	  den	  också.	  
	  
B:	  Jag	  såg	  inte	  ens	  stjärnorna.	  Jag	  gick	  bara	  på	  vad	  det	  stod.	  Hade	  det	  varit	  flera	  
recensioner	  i	  ett	  längre	  flöde	  hade	  det	  nog	  påverkat.	  Att	  den	  är	  helt	  usel	  är	  nog	  
bara	  pha,	  någon	  som	  har	  vräkt	  ur	  sig	  en	  usel	  kommentar.	  Men	  vad	  skriver	  de?	  Att	  
batteritiden	  är	  dålig?	  Det	  hakar	  jag	  upp	  mig	  på.	  
	  
D:	  Jag	  måste	  nog	  hålla	  med	  A.	  Jag	  tänker	  först	  på	  stjärnorna.	  Om	  man	  sållar	  
igenom	  en	  produkts	  flöde	  ser	  man	  snabbt	  om	  den	  har	  bra	  betyg,	  bara	  på	  
stjärnorna.	  Då	  känner	  man	  en	  trygghet	  liksom.	  
	  
C:	  Jag	  skulle	  också	  säga	  att	  det	  är	  stjärnorna	  ifall	  man	  har	  många	  att	  sålla	  ibland.	  
Då	  är	  det	  det	  första	  kriteriet	  för	  att	  sålla	  ut,	  det	  sker	  ju	  i	  olika	  steg.	  Sedan	  skulle	  
jag	  nog	  börja	  titta	  lite	  mer	  på	  innehållet	  i	  recensionerna.	  Först	  tittar	  man	  på	  de	  
inledande	  orden,	  vad	  ska	  jag	  använda	  datorn	  till?	  Det	  sker	  i	  etapper.	  
	  
Finns	  det	  någon	  produkt	  ni	  kan	  tänka	  på	  där	  ni	  skulle	  påverkas	  mest	  av	  de	  
positiva	  kundrecensionerna?	  	  
	  
B:	  Apple-‐produkter	  överlag.	  Jag	  kommer	  säkert	  ta	  till	  mig	  av	  det	  negativa	  men	  
jag	  skulle	  i	  grund	  och	  botten	  bara,	  men	  Apple	  är	  bättre	  än	  något	  annat	  alternativ.	  
Det	  är	  stabilare,	  och	  så	  har	  jag	  den	  bilden	  i	  grund	  och	  botten.	  Det	  skulle	  vara	  
svårare	  att	  knäcka	  mig.	  
	  
D:	  Det	  blir	  så	  brett	  när	  man	  väljer	  vad	  som	  helst,	  finns	  massa	  olika	  företag	  man	  
har	  förtroende	  för.	  Men	  alltså	  Apple,	  ett	  företag	  man	  har	  starkt	  förtroende	  för.	  
	  
A:	  Det	  enda	  jag	  kan	  tänka	  mig	  på	  rakt	  arm	  är	  väl	  telefoner,	  att	  jag	  vet	  vad	  jag	  får	  
liksom.	  Och	  det	  blir	  svårt	  att	  övertyga	  mig	  att	  inte	  köpa	  en	  Apple-‐telefon	  nästa	  
gång.	  Det	  är	  för	  hårt	  insvettsat	  i	  mitt	  huvud	  vid	  detta	  laget,	  det	  är	  för	  sent	  för	  folk	  
att	  ändra	  mig.	  	  
	  
C:	  Jag	  kommer	  inte	  på	  någonting	  just	  nu	  men	  jag	  kan	  ju	  relatera	  till	  det	  som	  ni	  
säger	  om	  Apple.	  Detta	  om	  förtroende.	  Jag	  har	  haft	  Apple-‐produkter.	  
	  
D:	  Men	  såhär	  Polarn	  o	  Pyret.	  
	  



48	  
	  

B:	  Men	  jag	  tänker	  angående	  telefoner,	  för	  att	  telefoner	  nu	  är	  jävligt	  dyra.	  Om	  jag	  
har	  haft	  en	  Iphone	  en	  gång	  och	  vad	  nöjd	  med	  det	  känns	  det	  lite	  riskabelt	  att	  byta.	  
Ska	  jag	  byta	  till	  en	  Samsung	  så	  kommer	  jag	  av	  den	  anledningen	  ta	  till	  mig	  mer	  av	  
de	  negativa	  recensionerna.	  Jag	  kan	  också	  ta	  till	  mig	  av	  de	  positiva	  ifall	  det	  var	  så	  
att	  majoriteten	  var	  positiva.	  Om	  det	  andra	  märket.	  Men	  när	  det	  gäller	  Apple	  
skulle	  jag	  nog	  till	  och	  med	  sålla	  bort	  lite	  av	  de	  negativa	  kommentarerna,	  jag	  
skulle	  sålla.	  Jag	  vet	  jättemånga	  som	  tycker	  att	  Apple	  är	  dåligt	  för	  att	  det	  inte	  är	  
flexibelt.	  Android	  är	  mer	  flexibelt,	  man	  kan	  göra	  mycket	  mera	  med	  produkten.	  
Många	  väljer	  bort	  Apple	  av	  den	  anledningen.	  Och	  det	  bryr	  inte	  jag	  mig	  om.	  
	  
Någon	  produkt	  som	  kan	  påverkas	  lika	  mycket	  av	  de	  negativa	  som	  positiva	  
kundrecensionerna?	  
	  
A:	  Det	  är	  ju	  liksom	  de	  produkter	  som	  man	  inte	  har	  provat	  tidigare	  själv,	  där	  man	  
inte	  har	  några	  egna	  tankar	  och	  erfarenheter.	  Då	  spelar	  nog	  positiva	  och	  negativa	  
in	  väldigt	  mycket.	  Har	  man	  bra	  erfarenheter	  sållar	  man	  bort	  de	  dåliga.	  	  
	  
D:	  Jag	  kommer	  inte	  på	  något	  specifikt.	  Men	  det	  har	  att	  göra	  med	  ens	  förförståelse	  
för	  produkten	  och	  företaget.	  	  
 
 
Fokusgrupp 2 
Hur ofta läser du kundrecensioner? 
 
S: Några gånger i månaden 
J: Varannan månad 
E: En gång i månaden 
M: Någon gång i månaden 
 
När ni handlar på Internet, händer det att ni läser kundrecensioner och hur ofta 
då? 
 
S: För mig beror det också på vad det är, om det är kläder så går jag in och kollar vad 
folk tycker. Och sen om det är elektronik så jämför man priser. Men annars så nej. 
 
J: Jag brukar aldrig läsa kundrecensioner, om det inte handlar om telefoner eller så. 
 
E: Om det är kläder, så vill man veta om storlekar. Om jag köpt produkten tidigare 
och vet vad det är så läser jag inte kundrecensionerna. 
 
 
De gånger ni har läst kundrecensioner, varför läser ni de för? 
 
E: Du är inte i butiken, du kan inte känna och klämma. Man vill veta mer om 
produkten. 
 
M: Jag läser för att ta reda på vad folks åsikter om produkten. Man får sällan den 
sanna informationen av företaget kan jag tycka. 
 
 Så du vill ha information från en neutral källa? 
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 M: Precis. 
 
J: Det handlar om att man är osäker, man vet inte hur det ser ut i verkligheten. När 
folk ibland har handlat från nätet har det blivit helt fel produkt, ex att de tror att 
produkten ska se ut på ett visst sätt men det är en helt annan färg. Därför vill man veta 
vad dem andra har sagt. 
 
S: Man är osäker och man vill veta om denna produkt kan leva upp till ens 
förväntningar eller inte. 
 
 
Vi ska titta på en produkt. Ni ska köpa en dator, ni har hittat en dator som 
passar er prisbild. När ni ska köpa en dator, vad är det som är viktigt för er? 
Vad är det som är viktigt i en dator för att ni ska bli nöjda? 
 
M: Prestandan 
 
E: Batteritid 
 
J:  Jag är inte så bra på datorer men ja, batteritid. Jag använder min dator bara för 
studier så helst en stor dator för att kunna skriva uppsats, och att den har bra batteritid. 
 
S: Bra funktioner, bra kvalite och varumärk. 
 
E: Jag tror också att det är viktigt med programvara, om det är Mac eller PC. 
 
 
Hoppat över en del. 
 
Nu ska ni få titta på några kundrecensioner. Läs igenom de noga och sen ska jag 
ställa lite frågor kring dessa. 
 
 
Vilka recensioner påverkade er mest av dessa?  
 
M: Jag blir väldigt påverkad av recension D. Det måste ha hänt något för att personen 
ska uttrycka sig så grovt. Den får mig att vilja kolla upp andra hemsidor för att se om 
produkten fått liknande kommentarer. Recension C också. Om jag är intresserad av 
den här produkten och jag har hört väldigt mycket bra om den och går in på internet 
för att läsa om den, då kommer jag dras till de positiva recensionerna för att det är vad 
jag vill höra egentligen, men samtidigt kommer  recension D ligga kvar i huvudet. 
 
E: Jag tycker inte att någon sticker ut så. Det känns som att de som recenserat är ute 
efter olika saker. En vill streama film, en annan vill bära med sig den och någon vill 
spela spel. Jag går mest efter den användningen som jag skulle använt. Recension A 
påverkar mig mest då det är en fördel och en nackdel. Efter den recension C, då B & 
D är alldeles för kritiska. 
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J: B påverkade mig mest. När jag väl har datorn så använder jag den ganska länge så 
när jag läser kundrecensioner så utgår jag från vad jag skulle ha använt den till och 
den sista recensionen D. 
 
S:  Jag skulle säga recension D. För trots att det är ganska hård kritik så känns det som 
att dator låg långt ifrån vad personen förväntade sig. Efter det så recension  
B. Även fast det finns bra recensioner så kan det vara fel på en dator i produktionen 
men inte alla. Men tänk om jag skulle råka få hem just den datorn? 
 
Vad är det som påverkar er när ni läser en kundrecension? Är det skrivspråket 
som används, är det hur många stjärnor som produkten har fått, är du hur väl 
recensionerna stämmer överens med era tidigare mål för produkten som är det 
viktiga, eller något annat? Vad är det som driver er till att välja de recensioner 
som ni valde tidigare? 
 
M: Såklart att språket påverkar. Om det är en massa stavfel och så skulle jag inte 
kunna ta den kommentaren på allvar. Sen är det mycket vilket inställning som jag har 
innan till vad jag vill och inte vill med produkten.  
S: Inte så mycket språket utan mer ordval. Ibland kan människor inte rå för (att 
uttrycka sig bryskt) men de kan ändå vara seriösa och mena allvar med sitt inlägg. 
Exempelvis så ha recension D ett ordentligt negativt klang. Samtidigt var recension B 
också negativ men den var lite mjukare i sin kritik. Så ordval påverkar en del. 
 
E: Ju mer detaljerade recensenterna är i sina recensioner, desto mer tar man de på 
allvar. Om de endast skriver bra eller dåligt så säger det inte så mycket. Men de som 
förklarar varför, eller beskriver en händelse tar man åt sig det mer. Så detaljnivån är 
avgörande. 
 
S: Jag håller med om att ju mer detaljrik recension desto större påverkan.  
 
Finns det någon produkttyp som ni vet att ni kommer ha en positiv 
förinställning innan ni köper produkten. Där ni antagligen tar till er de mer 
positiva recensionerna över de negativa? 
 
J: Kläder. 
 
M: När jag skulle köpa min iPad Mini så ville jag verkligen ha den. Det spelade ingen 
roll vad som stod egentligen, jag läste ju. Men jag tog till mig de positiva 
recensionerna för att jag ville ha den. De negativa åsikterna tog jag inte riktigt åt mig. 
 
E: Om jag tar ett exempel så kan vi titta på Samsung S5. Man hade hört så mycket 
gott om vilka bra funktioner den har sedan tidigare så om någon skriver att den har 
någon dålig funktion så väger det inte upp för den positiva inställningen som jag har.  
 
S: Jag tror att mycket beror på hur gärna man vill ha något. Om är inställd på det så 
blir det automatiskt att man tar till sig de positiva åsikterna mer.  
 
Om vi tittar ur en negativ aspekt, finns det någon produkt där ni skulle ha en 
mer negativ förinställning innan ni köper produkten?  
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S: Större köp. Dyrare köp. Jag skulle inte våga köpa något väldigt dyrt om det endast 
var negativa kundrecensioner.  
 
Okej. Vi pratade lite om det tidigare, att när man verkligen vill ha något så tar 
man inte till sig de negativa kundrecensionerna. Om vi vänder på det. Om det 
handlar om en produkt som du verkligen inte vill ha, men som du måste ha det 
eller behöver det. Ex försäkring. 
 
S: Då väljer man det billigaste. 
 
M: Jag skulle vara mer skeptisk. Om jag verkligen inte ville ha den men måste, då 
skulle jag vara mer skeptisk och ta åt mig mer av negativa recensioner.  
 
Vet ni någon produkt där ni skulle påverkas likvärdigt av positiva och negativa 
kundrecensioner? 
 
S: Det var svårt, men jag skulle kunna tänka mig en bil. 
 
E: Jag håller nog inte med. Just med bilar så är det ett större köp där jag skulle 
påverkas mer av de negativa kundrecensionerna.  
 
Så på något vis är priset styrande för vilken typ av recension som du tar till dig? 
 
E: Ja, definitivt.  
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B6. Hypotesprövning 
 
Kundrecensionerna som respondenter tagit ställning till ha värderas med poäng enligt 
följande: 
 

Recension Innehåll Poäng 
C Väldigt positiv 1p 
A Positiv 2p 
B Negativ 3p 
D Väldigt negativ 4p 

 
Värden av de två recensioner som påverkade en respondent mest adderas. Den mest 
positiva kombinationen ger en poängtotal av 3p; den mest negativa kombinationen ger 
en poängtotal av 7p. En respondent som påverkas likvärdigt av positiva som negativa 
kundrecensioner ska få en poängtotal av 5p (ex. C + D el. A+B). Nedan följer de 184 
respondenternas poängtotal: 
 

 
 

H0: µ = 5, H1: µ ≠ 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


