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Sammanfattning 
 

Recensioner är ett fenomen här för att stanna. En recension är en typ av 

produktinformation genererad av användare med personlig erfarenhet av produkten. I 

takt med att Internet växer blir recensioner oundvikligt för både konsumenter, företag 

och marknadsförare.  Produktrecensioner influerar och påverkar både inledande 

informationssökning och det slutgiltiga köpbeslutet. Därav är det av relevans att 

undersöka recensioners vikt för köpprocessen och dess utveckling i framtiden. 

Examensarbetet har avgränsats till att undersöka recensioner i ett sammanhang av 

digitala klädköp. Syftet är att bidra med en ökad förståelse för recensioner som 

fenomen. 

            Forskningsfrågorna utreder vilken information om avsändaren i digitala 

klädrecensioner som uppfattas trovärdiga av konsumenter i en köpprocess och vilken 

typ av information i digitala klädrecensioners omdöme som uppfattas trovärdig av 

konsumenter i en köpprocess. En fokusgruppsintervju tillämpades för att få en förståelse 

för konsumenters syn på klädrecensioner och konsumentbeteende har studerats för att 

förstå fenomenet. Examensarbetet resulterar i konkreta rekommendationer för 

marknadsförare i klädbranschen. Resultatet visar att anonyma klädrecensioner i motsats 

till vad tidigare studier påvisat, uppfattas mest trovärdig av konsumenten. 

Olikhetskänslor genereras ur att överflödig information inkluderas. Det i sin tur kan 

försämra trovärdigheten för recensionen. I examensarbetet presenteras förslag på vilka 

faktorer som ska inkluderas i omdömet och vilka som ska undvikas. Vi fann även att 

recensioner är av så stor vikt för hela butikens trovärdighet att det bättre med felaktigt 

utformade recensioner än inga alls. 

            Examensarbetet presenterar avslutningsvis ett förslag på en modifierad version 

av köpprocessen för ett digitalt sammanhang. Köpprocessen kompletteras med ett nytt, 

sjätte block som utgör recensioners roll i en digital köpprocess. I examensarbetet 

tydliggörs att recensioners roll i konsumenters köpprocess var större än vad som tidigare 

tillskrivits i den ursprungliga modellen av köpprocessen.  Därför framstår en utveckling 

av köpprocessen som legitim.  



4 

 

Abstract 

Consumer reviews is a phenomenon here to stay. A consumer review is a type of 

product information generated by users with personal experience of the product. As the 

Internet grows, consumer reviews become unavoidable for consumers, businesses and 

marketers. Product reviews influence and affect both the initial information search and 

the final purchase decision. Therefore, it is relevant to examine consumer reviews 

importance of the buying process and its development in the future. The thesis has been 

limited to examining reviews in context of online clothing purchases. The aim is to 

contribute to a better understanding of reviews as a phenomenon. 
            The research questions examines what information about the clothing reviewer 

is considered reliable to the consumer in a digital buying process and what type of 

information in the opinion of a digital clothing review is considered reliable by 

consumers in a buying process. A focus group interview was applied to get an 

understanding of consumer’s views on clothing reviews and consumer behavior theory 

has been studied to understand the phenomenon. The thesis has resulted in concrete 

recommendations for marketers in practice. The result was that anonymous clothing 

reviews in contrast to previous studies, demonstrated the highest credibility perceived 

by the consumer. If excessive, and non relevant, information is included in the review 

the consumer will face difficulties relating to the reviewer. This might lead to a decline 

of the credibility of the review itself. Throughout this thesis paper a number of factors 

have been presented that suggestively should be included in the reviews, as well as 

which factors should be avoided. We have also concluded that reviews in themselves 

are of vital importance for the credibility of the business, and that even a poorly 

structured review is better than no review at all. 
            The thesis ends with a proposal for a modified version of the buying process for 

a digital context. The purchase process is complemented by a new, sixth block that 

constitute reviews role in the purchasing process. The thesis shows that consumer 

reviews role in consumers buying process were greater than initially attributed to the 

original model of the buying process. Therefore a development of the buying process 

seems legitimate. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras problemets bakgrund, en diskussion om recensioner som 

fenomen samt resultat av den genomförda litteraturgranskningen. Problemdefinitionen 

presenteras och en diskussion kring examensarbetets relevans förs och följs av en 

definition av forskningsfrågor och syfte. Även examensarbetets avgränsningar 

presenteras. 
 

1.1 Bakgrund 
Internet blir en allt större och viktigare handelsplattform, parallellt med detta ökar 

behovet av att ha förtroende för olika aktörer och informationskällor i en digital miljö 

(Findahl & Davidsson, 2015; Svensk Handel, 2016). Tidigare studier har konstaterat att 

recensioner blir allt viktigare. Recensioner är en variant av produktinformation som 

beskrivs av en användare med personlig erfarenhet av ett beskrivet föremål (Chen & 

Xie, 2008). Det har skett ett skifte i den produktinformation som konsumenter tar del 

av. Tidigare var produktinformation genererad från återförsäljare och producenter den 

primära källan, nu har publika omdömen från en bredare massa, tagit över den rollen 

(Hu, Bose, Koh & Liu, 2012). 

Konsumentrecensioner på Internet har kommit att bli ett allt viktigare verktyg 

för säljande företag men även för konsumenter som står inför olika köpbeslut. Detta för 

att produktrecensioner influerar och påverkar både inledande informationssökning och 

slutgiltigt köpbeslut i konsumentens köpprocess (King, Paradeep & Bush, 2014). 

Användningen av teori i examensarbetet syftar till att förstå recensioners roll i 

konsumenters digitala köpprocess i realtid men intressant är även att se vad som bör 

beaktas i framtiden. Därav inkluderas både realtid och framtid i examensarbetet. Att 

studera recensioners roll i framtiden är relevant då det finns belägg för att handel i en 

digital miljö förväntas öka (Findahl & Davidsson, 2015). Detta kan innebära att 

användningen av recensioner blir mer utbredd i framtiden. Nielsen (2013) påstår att 

recensioner är ett fenomen som kommer att öka i framtiden och i samband med deras 

studie år 2013 spåddes en markant ökning kommande fyraårsperiod. 

Den genomförda litteraturgranskningen visar att förtroende för recensioner 

ibland är bristfälligt vilket Gefen, Karahanna och Straub (2003) hävdar är en 

konsekvens av återförsäljares missbruk. De påstår att konsumenter är medvetna om att 

recensioner kan manipuleras, för att av olika anledningar skada eller stärka varumärken. 

 Hu et al. (2012) påstår att manipulerade recensioner inte är ett hypotetiskt fenomen 

utan att dess existens är bevisad. Manipulation av recensioner beskrivs av dem som en 

aktivitet där marknadsförare döljer sin marknadsföring och deras studie visade att 10,3 

procent av de undersöka produkterna erhöll manipulerade recensioner. Ett annat bevis 

för förekomsten av manipulerade recensioner hävdar Guru och Butler (i Hu et al., 2012) 

var när Amazons Kanadensiska webbsida av misstag visade avsändares riktiga 

identiteter av bokrecensioner och det tydligt framgick att det i flera fall var författarna 

själva och deras närstående som var recensenterna. Bailey (2005) förespråkade redan år 

2005 ett verktyg för att verifiera recensioners äkthet och därmed undvika manipulation. 

Forskning kring recensioner har bland annat berört huruvida tillhandahållandet 

av recensionsverktyg på säljande webbplatser är att rekommendera eller inte. Med 

recensionsverktyg avses i examensarbetet den tjänst en webbplats tillhandahåller som 

möjliggör att en konsument kan lämna en recension. I flera studier har fördelar med 

recensionsverktyg lyfts. Kumar och Benbasat (2006) hävdar att närvaron av ett 
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recensionsverktyg på en webbplats bidrar positivt till konsumenters inställning till hela 

webbplatsen.   Gu, Park och Konana (2012) fann fördelar som ökad nytta och ökad 

social närvaro i webbutiken. De hävdade även att recensioner möjliggör direktkontakt 

mellan företag och konsument, vilket de vidare definierade är grunden till social närvaro 

på webbplatsen. Chen och Xie (2008) lyfter också fördelar med den direktkontakt som 

recensioner medför. De påstår att recensioner utgör en marknadskommunikation där 

tidigare användare agerar i en roll av ideell marknadsförare för att hjälpa andra 

konsumenter att fatta rätt beslut. Senecal och Nantel (2004) visade att recenserade 

produkter köps dubbelt så ofta som de som inte har blivit recenserade. Studien visade 

även att konsumenter som själva skriver recensioner också oftare läser recensioner. Cui, 

Lui och Guo (2012) har studerat produktrecensioner och fann att recensioner är mest 

betydelsefullt i ett tidigt skede av produktlivscykeln. 

Recensioner är olika viktigt för konsumenter, särskilt viktiga är de för nybörjare 

och de som inte sedan innan är bekanta med produkten. Detta med anledning av att 

denna typ av konsument tenderar vara mindre mottaglig för information som 

härstammar från återförsäljaren. Recensioner kan också visa på produkters popularitet 

då antalet recensioner ofta vittnar om antal konsumenter som köpt produkten (Chen & 

Xie, 2008). 

Andra studier har fokuserat på att studera hur recensionsverktyg kan förbättras 

utifrån enskilda faktorer. Lee, Park och Han (2008) studerade trovärdighet kring 

avsändaren och fann att trovärdigheten är av stor vikt då trovärdigheten avgör om 

konsumenten kommer att lita på omdömen eller inte. Avsändaren har varit i fokus i ett 

flertal studier, bland annat Xu (2014) fann att användning av en profilbild påverkar 

trovärdigheten positivt. Lee och Shin (2014) upptäckte att konsumenter fokuserar lika 

mycket på profilbild och text om båda delarna finns att tillgå. Även Dou, Walden, Lee 

och Lee (2012) studerade avsändaren av en produktrecension och fann att en synlig 

identitet avgör hur trovärdig en recension uppfattas. De påstår att avsändaren influerar 

konsumenters produktbedömningar. Forman, Ghose och Wiesenfeld (2008) fann att 

recensioner med ett fullständigt namn eller geografisk plats upplevs mer trovärdiga av 

konsumenten. Deras främsta resultat är att ett inkluderande av information om 

avsändaren påverkar försäljningen positivare än anonyma recensioner. 
Litteraturgranskningen visar att många tidigare studier sökt metoder att utveckla och 

förbättra recensioner. Detta vittnar om relevansen av ämnet. Liksom relevansen i att 

kontinuerligt söka förbättringsmöjligheter. 

Manipulerade recensioner är en problematik inom digitala recensioner som 

kräver förbättring. Hu et al. (2012) hävdar att manipulation av varumärken är ett 

allvarligt problem. De påstår att återförsäljare arbetar aktivt mot detta men att de ofta 

inte är öppna med hur de går tillväga för att inte hjälpa de som manipulerar att överleva. 

I examensarbetet kommer inte tas för givet att varumärkesägare enbart är de som 

manipulerar recensioner utan att återförsäljare också kan ägna sig åt denna typ av 

aktivitet kommer att beaktas. Vidare rekommenderar Hu et al. (2012) att framtida 

forskning bör inrikta sig på att hjälpa konsumenter att skilja på manipulerade och riktiga 

recensioner men lämnar öppet för vidare forskning att utreda hur detta kan genomföras. 

Vi ser att ett sätt att förebygga manipulerade recensioner är att i det verktyg där en 

recension lämnas, aktivt arbeta förebyggande. 
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1.2  Problemdefinition 
 

I detta stycke definieras vårt forskningsproblem och den lucka vi uppmärksammat i 

tidigare forskning. Tidigare forskare har studerat trovärdiga recensioners relevans 

genom att studera dess effekt på närvaron i webbutiken (Gu et al., 2012), på 

försäljningen (Senecal & Nantel, 2004) och trovärdighetens betydelse för användningen 

av recensionen (Baek et al., 2012). Andra har studerat vilken påverkan information om 

avsändaren har på recensionens trovärdighet. Enskilda faktorer som exempelvis 

användning av en profilbild (Xu, 2014; Lee & Shin, 2014) och fullständigt namn samt 

geografisk plats har studerats (Forman et al., 2008). Avsändaren har studerats och en 

synlig identitet påstås uppfattas trovärdigare än en anonym avsändare (Dou et al., 2012).     

            Vi har inte funnit någon studie utreder hur så trovärdiga recensioner som möjligt 

genereras och heller ingen studie som utreder vilken information ett omdöme bör 

innehålla, eller utesluta, för att erhålla så hög trovärdighet som möjligt. Vi ser relevans i 

att studera detta då tydliga fördelar med trovärdiga recensioner tidigare 

uppmärksammats. Trovärdiga recensioner har positiv påverkan på försäljningen 

(Senecal & Nantel, 2004), medför ökad nytta och ökad närvaro till webbutiken (Gu et 

al., 2012) och förmedlar trovärdighet till hela företaget (Kumar & Benbasat, 2006).  

Hu et al. (2012) påstår att manipulation är ett allvarligt problem och manipulation är en 

bakomliggande anledning till bristande förtroende för recensioner (Gefen et al., 2003). 

Därför ser vi att dessa båda fenomen är förenliga. Både Bailey (2005) och Hu et al. 

(2012) förespråkar att vidare forsknings bör studera olika sätt att hjälpa konsumenter att 

skilja manipulerade recensioner från äkta. Detta tillsammans med hur recensioner bör 

utformas för att förmedla så hög trovärdighet som möjligt ser vi utgör en lucka i tidigare 

forskning. Ett bakomliggande antagande är att de recensioner som av konsumenten inte 

uppfattas som trovärdiga är att likställa med manipulerade. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
Recensioner betraktas i examensarbetet som innehållande i huvudsak två delar. Dels 

information om avsändaren, recensenten, men även den information som lämnas som 

innehåll i recensionen, omdömet. Dessa båda delar kommer skiljas åt i examensarbetets 

forskningsfrågor för att ta reda på hur trovärdighet förmedlas. 

 

1. Vilken information om avsändaren i digitala klädrecensioner uppfattas 

trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 

2. Vilken typ av information i digitala klädrecensioners omdöme uppfattas 

trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 
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1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra till en utvecklad förståelse för hur recensioner 

bör utformas för att uppfattas så trovärdiga som möjligt för konsumenter i 

köpprocessen. Detta för att hjälpa marknadsförare att öka trovärdigheten för recensioner 

i sin webbutik. Vilket kan förväntas leda till ökad användning av recensioner i 

webbutiken och därmed en ökad försäljning. Detta eftersom trovärdighet påverkar i 

vilken utsträckning recensioner används (Evans, Jamal & Foxall, 2006) och förlitas på 

(Lee et al., 2008) och att recenserade produkter påstås konsumeras dubbelt så ofta 

(Senecal & Nantel, 2004). Således ämnas fastställa vilken kombination av information 

om recensioners avsändare och i recensioners omdöme som upplevs mest trovärdig i ett 

sammanhang av klädrecensioner generade i en digital köpprocess. Manipulation 

inkluderas också i examensarbetet för att anledningen till att trovärdighet i recensioner 

uppfattas bristfällig påstås vara på grund av återförsäljares missbruk genom 

manipulation (Gefen et al., 2003).  

 

 

1.5kAvgränsningark 
De avgränsningar som gjorts utgör bland annat exkludering av recensioner av 

yrkesmässig karaktär från till exempel bloggare eller kända personer. Fokus för den här 

uppsatsen är recensioner genererade från privatpersoner. Vidare har recensionerna 

begränsats till klädrecensioner av digital karaktär. Ett motiv till detta var att Svensk 

Handel (2016) fastställde klädbranschen som den näst största efter 

hemelektronikbranschen, vilket är en indikation på att omdömen från produktgruppen 

existerar storskaligt. Vidare har beslutats att exkludera diskussionsforum och därmed 

endast fokusera på en envägskommunikation. Ett bakomliggande antagande är att 

företag har som mål att få konsumenter att använda recensioner i så stor omfattning som 

möjligt. Förståelse existerar kring att det kan finnas olika anledningar till att företag 

ogärna ser att konsumenter lämnar klädrecensioner. Bakomliggande anledningar till 

detta utreds inte i examensarbetet. 
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2. Teoretisk referensram 

Kapitlet inleds med en presentation av teorins användning i examensarbetet. För att 

placera recensioner i ett sammanhang presenteras Konsumentbeteende som teori. Detta 

följs av Köpprocessen av Engel, Blackwell och Miniard (1990) och Economic Man av 

Schiffman, Hansen och Kanuk (2008) som har tillämpats som förklaringsansatser. 

Detta följs av definition av begreppen recensioner och trovärdighet samt en 

presentation av tidigare forskning som tillämpats i examensarbetet. Kapitlet avslutas 

med vilken kritik som kan riktas mot den teoretiska referensramens innehåll. 
 

2.1 Tillämpning av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen utgör utgångspunkten för tolkning och analys av det 

empiriska resultatet och syftar enligt Lind (2014) till att ge läsaren goda utsiktspunkter. 

De teoretiska valen har gjorts med avseende på relevans för examensarbetets 

problemformulering och frågeställningar. Recensioner och trovärdighet är relevanta 

begrepp att definiera då de återfinns i forskningsfrågorna och därför utgör centrala delar 

i examensarbetet. Definitionen av de båda begreppen syftar till att visa vilken definition 

som tillämpats i arbetet. Att begreppen definieras utgör ett steg i säkerställandet av att 

begreppen tolkats på samma sätt i examensarbetets teoretiska referensram och i det 

empiriska materialet. Begreppen tillämpas i analysen första del och är ett steg i att 

stärka examensarbetets validitet.  

Recensioner och trovärdighet beskrivs i den teoretiska referensramen utförligt och 

utgör tillsammans med Konsumentbeteende de tre centrala utgångspunkterna i 

examensarbetet. Konsumentbeteende som teori tillämpats för att placera recensioner i 

ett sammanhang och för att förklara och förstå de empiriska resultaten. För att på ett 

bättre vis kunna studera beteendet har olika inriktningar tillämpats. Dessa är 

Köpprocessen (Engel et al., 1990) och Economic man (Shiffman et al., 2008). 

Köpprocessen har tillämpats för att förklara recensioners användning i ett sammanhang 

av konsumenters köpprocess, särskilt med avseende på Informationssökning och 

Alternativutvärdering som utgör Köpprocessens andra respektive tredje steg. Economic 

man utgör ytterligare en förklaringsansats och har tillsammans med kritiken mot den, 

tillämpats som en förklaringsansats till varför konsumenter inte alltid agerar rationellt 

och för att förstå varför konsumenter föredrar selekterad information. 

I kapitlet återfinns även tidigare publicerad forskning som utgör relevans för 

forskningsproblemet. De inkluderade vetenskapliga artiklarna syftar till att hjälpa 

läsaren till god förståelse för fenomenet samtidigt som de även relateras till i senare 

delar av examensarbetet. Artiklarna utgör då en viktig del i förståelsen för problemet 

och används även för att förstå och förklara skillnader mellan tidigare genomföra studier 

och examensarbetets resultat. Recensionsverktygs olika utformning styrks av ett 

avslutande stycke där olika aktörers recensionsverktyg och hur dessa skiljer sig genom 

sekundär data beskrivs. Det med anledning till att läsaren skall få en god förståelse för 

problemet och få en inblick i hur de praktiskt utformas. Detta för att läsare ska kunna 

relatera till de praktiska rekommendationer som genereras i arbetet. Teorierna syftar till 

att utgöra förklaringsansatser till de empiriska resultaten och utgör relevans i förståelsen 

för hur trovärdighet i recensioner påverkas av olika faktorer. 
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2.2 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende beskrivs av Solomon, Bambossy, Askegaard och Hogg (2006) som 

den process då en individ väljer, köper, använder eller säljer, tjänster, idéer eller 

erfarenheter för att tillfredsställa sina behov. Konsumentbeteende som ämne har 

studerats under flera århundraden och ämnets bredd beror på att det finns många 

faktorer i samhället som påverkar konsumenters köpbeteende (Solomon et al., 2006). 

Inledningsvis kallades fenomenet “köparens beteende”, då det snarare betonade 

samspelet mellan konsument och producent vid ett köptillfälle.  Idag ses det som en mer 

pågående process, en process som är mer komplex än vad som händer vid tillfället då en 

konsument köper en vara (Solomon et al., 2006). Olika klassificeringar och inriktningar 

existerar inom konsumentbeteende. I följande stycke introduceras köpprocessen som 

utarbetats av Engel et al. (1990). 

Köpprocessen utgör en femstegsmodell som syftar till att beskriva hur en 

köpsituation ser ut (Figur 1). Processen inleds med stadiet Behovsidentifikation, då 

konsumenten uppmärksammar ett behov. Det andra steget utgör Informationssökning 

och är då konsumenten samlar in all information om alla tillgängliga alternativ. 

Köpprocessens tredje steg benämns Alternativutvärdering och utgör det stadiet då 

konsumenten värderar den insamlade informationen. Fjärde steget benämns Köp och är 

då transaktionen genomförs. Det femte och sista steget är Utvärdering efter köp och 

berör konsumentens efterköpsupplevelse (Hernant & Boström, 2010). Recensioner 

förekommer i modellens andra och tredje steg (Baek, Ahn & Choi, 2012). 
Köpprocessens andra steg, Informationssökning kan te sig på två olika vis. Dels genom 

motiverad aktivering av kunskap lagrad i minnet, även kallat internt genererad 

information och dels genom förvärv av information från omgivningen, även kallat 

externt genererad information (Engel et al., 1990; Hernant & Boström, 2010). 

Informationssökning ter sig olika beroende på vilken typ av vara konsumenten ska 

köpa. Vid rutinköp sker en så kallad intern informationssökning som innebär att 

konsumenten letar i det egna minnet efter tidigare erfarenheter eller preferenser. Är 

köpet istället av sällanköpskaraktär och inte har gjorts tidigare krävs en mer omfattande 

sökning. Externa källor utanför konsumentens eget minne, till exempel recensioner tas 

då till hjälp (Hernant & Boström, 2010; Chen & Xie, 2008). Informationssökning syftar 

till utökad kunskap om en produkt. Extern informationssökning kan ske dels genom 

ickepersonliga källor men även genom personliga källor (Hernant & Boström, 2010). 

Hernant och Boström (2010) påstår att det är genom de personliga källorna som 

konsumenter tenderar att uppleva störst förtroende. 

Köpprocessens tredje steg utgör Alternativutvärdering och definieras som när 

konsumenten väljer mellan olika möjligheter för att möta ett upptäckt behov. 

Utvärderingen sker utifrån olika kriterier beroende på vad som är relevant och viktigt 

inför köpbeslutet och kan utgöras av olika funktionella eller emotionella faktorer. 

Informationssökning och Alternativutvärdering sker växelvis då konsumenten tenderar 

att ständigt få ny information som kräver kontinuerlig utvärdering (Hernant & Boström, 

2010). 

Risk och trovärdighet är också avgörande faktor vid köpbeslut. Vikt kan läggas på 

olika faktorer beroende på till exempel varumärke eller butik, men även var 

informationen kommer ifrån och vem avsändaren är spelar en avgörande roll. Det finns 

flera olika sätt att reducera upplevd risk och informationssökning är ett alternativ för att 

möta detta (Kovacs, Farias, Moura, & Souza, 2011). Manipulation av recensioner är en 

typ av risk som existerar med extern digital information och är således någonting som 

informationssökare möter i köpprocessen. Internet har bidragit till större möjligheter 

och fler risker. Informationssökning och Alternativutvärdering är hjälpmedel för 
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konsumenter att byta erfarenheter med varandra (Hu et al., 2012; Bailey, 2005; Gefen et 

al., 2003). 
 

 

Figur 1. Köpprocessen av Engel et al. (1990) 

 

 

 

Economic man är den andra modellen inom konsumentbeteende som tillämpats. 

Economic man etablerades inom den ekonomiska forskningen i slutet av 1900-talet 

(Persky, 1995) och beskrivs av Schiffman et al. (2008) som den rationella människan. 

Economic man förutsätter att konsumenten har god kännedom om samtliga tillgängliga 

alternativ, är kapabel till att ranka de bäst lämpade alternativen och har förmåga att 

ständigt kunna skaffa ny information. Detta ska leda konsumenten till att fatta ett 

optimalt beslut (Schiffman et al., 2008). 

  

2.3 Teorikritik 
Det finns kritik riktad mot Economic man som berör hur människan inte alltid agerar 

rationellt. Denna kritik handlar främst om hur modellen antar att människan nås av 

information kring alla tänkbara alternativ för att sedan förutsätta att ett optimalt beslut 

fattas utifrån dessa grunder. Konsumenten antas därmed leva i en perfekt värld 

(Schiffman et al., 2008). Då den perfekta världen inte existerar blir det omöjligt för 

konsumenter att agera utefter denna. Schiffman et al. (2008) påstår att konsumenter i 

allmänhet inte vill engagera sig i ett komplicerat beslutsfattande och kommer därför att 

nöja sig med ett tillfredsställande beslut som anses tillräckligt bra, vilket nödvändigtvis 

inte är det för den perfekta världen optimala beslutet. Liknande kritik har riktats mot 

köpprocessen där det andra steget, Informationssökning, förutsätter att konsumenten tar 

del av all tillgänglig information om alla tänkbara alternativ, vilket enligt Nordfält 

(2007) inte alltid är uppnåeligt. Han hävdar även att dagens konsumenter inte alltid 

genomgår alla steg i Köpprocessen. Detta med anledning av att många konsumerar på 

rutin och därför inte har behov att genomgå alla steg i processen. Samt att konsumenten 

vid rutinköp redan har all information som krävs för att göra ett köp och att det sker 

genom så kallade “icke-medvetna processer”. 
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2.4 Recensioner 

Gu et al. (2012) påstår att Word of mouth (WOM) spelar en betydande roll för 

informationssökningen. Baines et al. (2011) beskriver WOM som den information 

konsumenter delar innehållande olika budskap om exempelvis konsumerande produkter. 

 Schindler och Bickart (2005) undersökte olika typer av digital WOM och fann genom 

djupintervjuer att den mest använda typen var konsumentrecensioner. 

En recension utgör produktinformation genererad direkt från en användare med 

personlig erfarenhet (Chen & Xie, 2008).  Bae och Lee (2011) betraktar recensioner 

som när en konsument delar information i form av en indirekt upplevelse kring någon 

annans erfarenhet av en produkt och dess egenskaper. Produktrecensioner både influerar 

och påverkar såväl köpbeslutet i sig som vilken information som eftersöks (Bailey, 

2005). Recensioner fungerar som en marknadskommunikation där tidigare användare 

agerar som en typ av ideell marknadsförare för att hjälpa andra konsumenter att hitta rätt 

produkt (Chen & Xie, 2008). Antalet recensioner kan även beskriva produkters 

popularitet då antalet ofta vittnar om hur många konsumenter som köpt produkten 

(Chen & Xie, 2008). Gefen et al. (2003) hävdar att recensioners trovärdighet dock kan 

uppfattas som bristfällig av konsumenten i en köpsituation. 

2.5 Trovärdighet 
Trovärdighet som begrepp är relevant i sammanhanget då en köpsituation på Internet 

kräver ett förtroende för motparten. Detta förtroende kan exempelvis skapas genom en 

recension. Recensioner hjälper konsumenter att fatta rätt beslut och bidrar till att 

reducera den risk som existerar vid köp, detta förutsatt att recensionerna uppfattas 

trovärdiga (Park & Han, 2008).   

Fukuyama (1995) definierar trovärdighet som förväntningar på regelrätt, ärligt 

och samarbetsvilligt beteende. En annan definition återfinns hos Baines et al. (2011) 

som påstår att trovärdighet är graden av förtroende som en part har till en annan för att 

uppfylla ett ansvar eller en skyldighet. De påstår vidare att förtroende i sin tur uppnås 

främst genom att reducera osäkerhet och risk. Dessa båda definitioner utgör den 

tolkning av begreppet som använts i examensarbetet. Trovärdighet kring recensioner är 

av relevans då trovärdighet avgör om recensioner uppfattas hjälpsamma eller inte. Om 

en konsument får indikationer på bristande förtroende, exempelvis genom att befara risk 

för ett skadligt beteende från motparten, försäljaren eller varumärkesägaren, minskar 

sannolikheten att en transaktion mellan parterna kommer att genomföras. Denna typ av 

skadliga beteenden kan exempelvis vara att förmedla icke sanningsenlig information, i 

form av en manipulerad recension (Gefen et al., 2003; Bailey, 2005). Recensioners 

trovärdighet påverkar användningen av dem (Baek et al., 2012). Hög trovärdighet för 

recensionen är positivt för företaget då det leder till en avsevärt förbättrad uppfattning 

om produktens kvalité (Jensen, Averbeck, Zhang & Wright, 2013).   

Alla marknadsföringsaktiviteter går ut på att skapa en attitydförändring hos 

konsumenten, i vilken utsträckning detta sker beror på vilken tillit som förmedlas 

(Evans, Jamal & Foxall, 2006). Attraktivt blir således att som marknadsförare arbeta 

främjande för att recensioner av trovärdig karaktär lämnas. Konsumenter är medvetna 

om att recensioner på Internet kan vara manipulerande av företaget själva och av den 

anledningen finns det ett behov av ett verktyg för att kunna verifiera äktheten i 

recensioner (Bailey, 2005). Lee och Shin (2014) konstaterade att läsare som tar del av 

recensioner med en profilbild delar uppmärksamheten mellan bilden i sig och 

recensionens innehåll. De fann även att denna delade uppmärksamhet gör att en 



15 

 

övergripande bedömning av recensionens trovärdighet försvåras.  Senecal och Nantel 

(2004) studerade recensioners trovärdighet och fann att var, på vilken hemsida, 

produktrecensioner återfinns inte påverkar graden av trovärdighet. 

Motsägelser mellan många väldigt positiva och många väldigt negativa 

recensioner genererar också i en svårare bedömning och skapar misstro. Tydligast är 

detta för negativa recensioner (Qiu, Pang & Lim, 2012). Andra studier har också 

identifierat skillnader mellan recensioner av positiv och negativ karaktär. Hong och 

Park (2012) gjorde en uppdelning mellan statistiska och berättande recensioner, där 

lämnade omdömen i form av betyg enligt en skala utgör statistiska recensioner och 

berättande recensioner utgörs av skrift. De fann att negativa recensioner av statistisk 

karaktär uppfattas mer trovärdiga än negativa recensioner av berättande karaktär. Ingen 

skillnad upptäcktes gällande positiva omdömen. Recensioner kan också förbättra 

förtroendet mellan en konsument och ett företag.  Muralidharan, Yoon, Sung, Miller och 

Lee (2014) lyfter vikten av att marknadsförare följer upp negativa recensioner för att 

säkra fler positiva bedömningar i framtiden. 

Dou et al. (2012) hävdar att en synlig identitet förmedlar trovärdighet.  De 

påstår att människor reflekterar över varför en person delar sin uppfattning i en 

recension och hur pass genuina avsändarens avsikter framstår. Detta bedöms genom en 

recensions avsändarinformation och hur pass väl den signalerar trovärdighet. Deras 

resultat visar att recensionen med tydligast avsändarinformation uppfattas mest 

trovärdig, dock presenteras inga skillnader i trovärdighet mellan olika typer av 

information om avsändaren. Det är webbutiken vilken tillhandahåller 

recensionsverktyget som styr vilken information recensioner innehåller genom vad som 

efterfrågas i recensionsverktyget. Företag efterfrågar exempelvis användarnamn, 

förnamn eller fullständigt namn (Ellos, 2016; Nelly, 2016; Bubbleroom, 2016). Ålder är 

en annan typ av information som efterfrågas. Ålder kan kategoriseras i olika 

åldersspann, intervall om till exempel tio år används av Ellos (2016). En profilbild är ett 

annat sätt att identifiera sig (Lee & Shin, 2014) som Kicks tillåter (2016). På Zalando 

(2016) kan avsändaren välja att ange namn, plats, land, passform och ett skriftligt 

omdöme i kombination med ett statistiskt omdöme. Statistiska betyg används även av 

bland annat Kappahl (2016), som använder betyget 1-5 i kombination med ett skriftligt 

omdöme. Zalando (2016) använder passformsmått som består av Total, Ärmlängd och 

Längd där recensenten statistiskt betygsätter plagget på en femgradig betygsskala för 

var och en av kategorierna. Sportamore (2016) använder sig utöver kombination av 

namn och skriftligt omdöme av skalan Liten, Lagom, Stor avseende plaggets storlek. 

 Hur avsändare av recensioner uttrycker sig och vilket skrivsätt som erhålls har också 

betydelse för hur recensioner uppfattas. Hu et al. (2012) fann i sin studie att varierad 

skrivstil är avgörande för huruvida recensioner uppfattas trovärdiga eller inte.  Texten 

blir mer central om en avsändare saknas eller är anonym och kvalitén på texten blir 

konsumenters primära fokus om avsändaren är anonym (Jensen et al., 2013). 

Platstjänster är ett annat sätt att förmedla information om avsändaren. Genom 

att använda sig av platstjänster kan, på olika detaljerad nivå, information om var 

avsändaren befinner sig förmedlas. Informationen kan utgöra land, stad eller gatuadress. 

Apple (2015) som använder sig av tjänsten, beskriver platstjänster som en funktion som 

kan fastställa en användares ungefärliga position genom en kombination av mobilnät, 

Wi-fi-nätverk, Bluetooth och GPS. BankID är en annan typ av bekräftelse av identitet 

som ofta används i sammanhang av större risk. BankID är något som kan likna en 

elektronisk ID-handling, liknande pass och körkort (BankID, 2016). 
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2.6 Sociala medier 
En rimlig förklaring till spridningen av recensioner är användningen av sociala medier 

(Chu & Kim, 2011). Unga vuxna mellan 15-24 år är vana vid sociala nätverk och de är 

också dem som främst skapar, producerar och delar medieinnehåll (Daugherty & 

Hoffman, 2013). Sociala medier är plattformar utformade på ett sätt som utgör enorma 

möjligheter till direktkontakt mellan konsument och företag och utgör ett fördelaktigt 

forum för att lämna och ta emot recensioner (Chu & Kim, 2011). Park och Cho (2012) 

fann att när konsumenter är psykologiskt knutna till olika sociala nätverk skapas 

engagemang och således blir sociala internetbaserade nätverk inflytelserika för 

informationssökningsbeteendet. 

Det finns olika sätt att identifiera sig i en digital värld och sociala medier är ett 

sätt att identifiera sig på. Identifiering genom sociala medier kan innebära att 

användaren är fullt synlig eller att webbplatsen som tillhandahåller recensionerna 

förmedlar information om att ett konto har krävts, men att användaren inte är synlig för 

andra. Dejtingappen Tinder (2016) fungerar på detta sätt, där Facebook krävs. Totalt 68 

procent av Sveriges befolkning hade år 2014 ett konto på Facebook (Internetstatistik, 

2014).   

2.7 Sammanfattning 

I teorikapitlet återfinns den teoretiska referensram som syftar till att placera recensioner 

i ett sammanhang samt besvara forskningsfrågorna genom att förklara och förstå 

examensarbetets resultat. Examensarbetets tre utgångspunkter är begreppen recensioner 

och trovärdighet samt Konsumentbeteendeteorin.  

Recensioner beskrivs av Bae och Lee (2011) som när en konsument delar med 

sig av information av en indirekt upplevelse om någon annans erfarenhet av produktens 

egenskaper. Trovärdighet utgör den grad av förtroende som en part har för att uppfylla 

ett ansvar eller skyldighet till en annan part (Baines et al., 2011). Dessa båda begrepp är 

relevanta att definiera då de återfinns i examensarbetets forskningsfrågor.  

Vidare har två inriktningar inom Konsumentbeteendeteorin valts. Dels 

Köpprocessen av Engel et al. (1990) som beskriver konsumenters köpsituation och dels 

Economic man av Shiffman et al. (2008), som förutsätter att konsumenten agerar 

rationellt och har förmåga att fatta ett optimalt beslut. Examensarbetet har även 

inkluderat kritik mot Köpprocessen som motsäger att konsumenten genomgår samtliga 

steg i processen, samt kritik mot Economic man som menar att människan inte agerar 

rationellt. Avslutningsvis presenteras även tidigare studier som undersökt recensioners 

trovärdighet med avseende på olika enskilda faktorer. 
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3. Metod 

Detta kapitel syftar till att återge vilka val som gjorts i examensarbetet samt ge en 

utförlig beskrivning av arbetsprocessen. Inledningsvis redovisas hur insamling av teori 

och val av forskningsansats gått till samt tolkning och val av induktiv analysstrategi. 

Därefter beskrivs de tillvägagångssätt och tekniker som valts för att få fram det 

empiriska materialet. Vidare förs en diskussion om vilken inverkan de olika besluten 

haft på examensarbetets trovärdighet, reliabilitet och validitet. Metodkapitlet avslutas 

med vilken kritik som kan riktas mot de metodval som gjorts samt en översiktlig 

beskrivning av hela forskningsprocessen.  
 

3.1 Litteratursökning 
Tidigare studier har format forskningsfrågorna och påverkat de val som gjorts. En 

grundlig litteraturgenomgång har genomförts för att identifiera och motivera 

examensarbetets forskningsproblem. De använda databaserna är i huvudsak Google 

Scholar, ABI/INFORM och WorldCat Local. Olika sökningar har gjorts och de använda 

sökorden är eWOM, recommendation, rewiev, online, shopping, buying, buying process, 

trust, reliability och credibility. Ett beslut togs att utesluta artiklar som innehöll ordet 

“travel” då resultatet tenderade att bli missvisande om ordet inkluderades. Detta 

beroende på att syftet är att undersöka recensioner av kläder och därmed utesluta 

tjänster som resebranschen utgör. Sökorden har använts var för sig och i olika 

kombinationer. Samtliga refererade artiklar är på engelska. De utvalda artiklarna har 

valts med bakgrund i vilket år de är publicerade, hur erkända de olika författarna 

framstått och hur väl citerade de varit på Google Scholar. Google Scholar har fungerat 

som ett bidragande verktyg i den källkritiska värderingen. Vidare har studerats vilka 

som citerat de utvalda artiklarna och även Google Scholars funktion Relaterade artiklar 

har utnyttjats. Utöver vetenskapliga artiklar har litteratur används för att studera 

konsumentbeteende som ämne. De använda titlarna är Lönsamhet i butik (Hernant & 

Boström, 2010), Marknadsföring i butik (Nordfält, 2007) och Konsumentbeteende 

(Evans et al., 2006). Titlarna Handbok i kvalitativa metoder (Ahrne & Svensson, 2011), 

Vidga vetandet: En introduktion till samhällsvetenskaplig forskning (Lind, 2014) och 

Företagsekonomiska forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2011) har legat till grund för 

de metodval som gjorts samt för att arbeta fram uppsatsens form på ett korrekt vis. De 

utvalda titlarna utgör dels rekommenderad kurslitteratur men även kurslitteratur som 

rekommenderats i tidigare kurser vid Högskolan i Skövde. 

 

3.2 Forskningsansats 
I examensarbetet har en tolkande kunskapssyn anammats. Karaktäristiskt för den 

kvalitativa forskningsansatsen är att genom att studera olika fenomen utveckla 

teoretiska kunskapstolkningar. Den tolkade kunskapssynen utgår ifrån en skillnad 

mellan människor och naturvetenskapliga studieobjekt (Bryman & Bell, 2011). Lind 

(2014) hävdar att det ofta är en svag skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa 

undersökningsmetoder och att det är avgörande vilken kunskapssyn som appliceras på 

arbetet. Karaktäristiskt för kvalitativa undersökningsmetoder är att genom att studera 

olika fenomen utveckla teoretiska kunskapstolkningar. Examensarbetet har tagit ett 
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normativt perspektiv. Detta då avsikten är att utveckla rekommendationer eller ge 

förslag på lösningar för att skapa trovärdiga recensioner även i framtiden.  Valet av en 

kvalitativ undersökningsmetod är därmed passande och motiveras med en vilja att fånga 

respondenternas uppfattning om forskningsproblemet och forma en mer 

teorigenererande undersökning. En kvalitativ undersökningsmetod möjliggör till 

skillnad från kvantitativa undersökningsmetoder djup och flexibilitet och öppnar upp för 

nya frågeställningar (Bryman & Bell, 2011). De faktorer som påverkar recensioners 

trovärdighet var inte i ett inledande stadie identifierade och den kvalitativa 

undersökningen syftade till att ta fram dessa. En kvantitativ undersökning var därför 

inte lämplig då ambitionen var att finna vad som påverkar recensioners trovärdighet. 

För att förstå detta var en kvalitativ studie som närmar sig respondenternas tankar och 

känslor mer passande att applicera på examensarbetet (Bryman & Bell, 2011). 

  
 

3.3 Tekniker och tillvägagångssätt 

3.3.1 Fokusgruppsintervju 
Det undersökta fenomenet är relativt nytt till sin karaktär och därför beslutades att 

undersökningen skulle utgöras av en intervju. Metoden fokusgruppsintervju har används 

för insamling av empiriskt material. Med empiriskt material åsyftas den data som 

framkommer ur undersökningen medan det empiriska resultatet syftar till det utvalda 

material som väljs ut senare. Metodvalet motiveras med att intervjuer som 

undersökningsform ger möjlighet att inkludera nya frågeställningar som respondenterna 

har möjlighet att själva lyfta fram.  Inledningsvis var inte de faktorer som påverkar 

trovärdigheten för recensioner definierade och författarnas ambition var att 

respondenterna tillsammans skulle identifiera dessa genom en diskussion. 

Intervjuer ger utrymme för en moderator att ställa fördjupningsfrågor vilket 

kan leda till att inriktning och fokus ändras under undersökningens gång (Bryman & 

Bell, 2011).  Detta är ytterligare en anledning till att en fokusgruppsintervju tillämpades. 

Fördjupningsfrågor sågs som en fördel då det ger möjlighet till respondenterna att 

utveckla sina svar och genererar i en djupare förståelse för författarna. 

Bryman och Bell (2011) påstår att en fokusgruppsintervju är en intervjumetod 

som består av fler än två personer. De skiljer även på fokusgruppsintervju och 

gruppintervju. Fokusgruppsintervjuer berör främst ett specifikt tema eller ämne medan 

gruppintervjuer berör flera olika frågeställningar. Då ett avgränsat område studerats 

valdes fokusgruppsintervju som undersökningsmetod. Valet motiveras med ett specifikt 

tema ämnade studeras och att intervjupersoner vid enskilda intervjuer sällan motsägs 

eller ställs inför utmaningar vilket är fallet vid fokusgruppsintervjuer. 

En diskussion hölls huruvida det skulle genomföras en eller flera 

fokusgruppsintervjuer.  Morgan (i Bryman & Bell, 2011) påstår att den vanligaste 

storleken för gruppintervjuer är sex till tio deltagare. Det är centralt att intervjua ett 

tillräckligt stort antal människor för att få ett material som är oberoende av enskilda 

personliga uppfattningar. Sex till åtta personer är en lagom mängd för att öka 

sannolikheten för detta (Ahrne & Svensson, 2011). Blackburn och Strokes (i Bryman & 

Bell, 2011) påstår dessutom att en grupp på mer än åtta respondenter kan vara 

svåranalyserad. Utifrån dessa rekommendationer beslutades att hålla en 

fokusgruppsintervju med en grupp om sex respondenter. Ett annat argument som 

påverkade valet av att endast genomföra en fokusgruppsintervju var den begränsade 

mängd tid som examensarbetet erhöll. 
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En risk med intervjuer i grupp är att respondenterna inte vågar dela sin åsikt 

med andra i rummet eller att de blir påverkade av andras åsikter.  En annan begränsning 

är att forskaren eller studenten har mindre kontroll över händelseförloppet i intervjun 

och att det empiriska materialet kan vara komplicerad att analysera (Bryman & Bell, 

2011). Detta har bemötts genom att respondenterna blivit informerade om att 

deltagandet är anonymt och att materialet inte delas med för examensarbetet 

utomstående.  För att underlätta analys av det empiriska materialet och samtidigt erhålla 

flexibilitet beslutades att använda en semistrukturerad intervju. Ett semistrukturerat 

förhållningssätt innebär att det finns i förväg definierade frågor som kompletteras med 

fördjupningsfrågor vid intervjutillfället.  Detta för att lättare urskilja vad respondenten 

tycks anse viktigt och relevant (Bryman & Bell, 2011). Detta val motiveras med en 

strävan efter att identifiera och förstå vilka faktorer som påverkar recensioners 

trovärdighet och för att göra detta sågs ett behov av ett öppet och inkluderade 

förhållningssätt under intervjun. 

3.3.2 Intervjuguide 
Enligt Linds (2014) rekommendation har en intervjuguide används för att säkerställa att 

alla framtagna frågeställningar berörts. Skapandet av intervjuguiden var ett sätt att göra 

författarna av examensarbetet väl förberedda för genomförandet av intervjun. 

Avgörande för en intervjuguide är att frågorna bidrar till författarnas möjlighet att få 

information och vetskap om hur respondenterna upplever sin värld. Det är även relevant 

att respondenterna erbjuds flexibilitet och möjlighet att utveckla sina svar. En moderator 

utsågs enligt Bryman och Bells (2011) rekommendation som ansvarig vid 

intervjutillfället. Moderatorns roll var att säkerställa att diskussionen behandlade 

presenterat ämne och därmed säkerställa relevansen. Respondenterna bemästrade själva 

att behålla relevans i diskussionen och ge varandra tillräckligt utrymme. Moderatorns 

primära roll blev därför att presentera dagordning, följa intervjuguide och ställa 

fördjupningsfrågor. 

3.3.3 Urval 
Redovisning av urvalet är av vikt för att förmedla trovärdighet. Därför beskrivs 

tillvägagångssättet på ett korrekt och detaljerat vis. Snöbollsurval har tillämpats (Ahrne 

& Svensson, 2011). Snöbollsurval innebär att en person med relevans för 

undersökningen, med erfarenhet av det studerade fenomenet, tillfrågas. Denna person 

ombeds sedan rekommendera andra som kan vara av intresse, personer som även de kan 

ha erfarenhet av det studerade fenomenet (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman & Bell, 

2011). En risk med snöbollsurval är att respondenterna har gemensamma erfarenheter 

och preferenser och att resultatet därför inte blir generaliserbart. Medvetenhet kring 

denna risk existerar. Därför har det i den mån det gått gjorts försök för att parera för 

detta. Respondenterna har blivit ombedda att rekommendera någon i sin yttre 

bekantskapskrets framför någon närstående. En fokusgrupp med individer erhållande 

olika perspektiv eftersträvades. Snöbollsurvalet utgick ifrån tre olika individer utan 

tidigare relation till varandra, vilket var ytterligare ett steg mot att samla en grupp 

respondenter med så spridda uppfattningar som möjligt. Förståelse existerar för att det 

är svårt att erhålla ett generaliserbart resultat med de till examensarbetet givna ramarna. 

Däremot har eftersträvats att inkludera många olika perspektiv för att få en god 

uppfattning om problemet. 

Respondenterna valdes med bakgrund i en studie av Wallace, Walker, Lopez 

och Jones (2009). De fann att unga vuxna i åldrarna 15-24 år är de som främst påverkar 

och påverkas av Internet. Det uppfattades positivt för undersökningen att erhålla en 

grupp respondenter som i större utsträckning än andra påverkar och påverkas av 
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Internet. Därför beslutades avgränsa målgruppen till ett åldersspann om 18-24 år. Detta 

för att respondenterna vid 18 år är myndiga och själva har rätt att besluta om de vill 

delta i studien och för att det ofta krävs en ålder om 18 år för att genomföra köp i digital 

miljö. Det uppstod hinder i sökandet efter intervjudeltagare inom rätt åldersgrupp och 

därför beslutades att inkludera respondenter upp till 25 år. Detta för att erhålla 

tillräckligt många respondenter. Att respondenterna har någonting gemensamt är 

relevant för undersökningen (Ahrne & Svensson, 2011). Det beslutades att 

respondenterna skulle vara bekanta med Internet och ha genomfört köp i en digital 

miljö. För att säkerställa detta fastslogs att respondenterna skulle ha genomfört minst tre 

köp på Internet. Det faktum att köp har genomförts i en digital miljö säkerställer 

erfarenhet på området och att de har genomfört flera köp bekräftar att de är bekanta med 

den digitala miljön. 

Sex respondenter valdes och benämns i empirin som respondent 1, 2, 3, 4, 5 

och 6. Respondent 1, 2 och 5 är högutbildade inom olika ämnesområden, respondent 4 

ägnar sig åt en pågående universitetsexamen och respondent 3 och 6 är heltidsanställda. 

 Respondent 1 är man och övriga respondenter är kvinnor. Respondenterna har sedan 

innan inga nära relationer till varandra. 
 

 

Respondenternas egenskaper 
 

 
 

Tabell 1: Sammanställning av respondenternas egenskaper.  
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3.4 Analysstrategi  

 

Lind (2014) påstår att analysstrategier i praktiken ofta inte är lika renodlade som de 

beskrivs teoretiskt. Den analysstrategi som ligger närmast den arbetsgång som 

tillämpats i examensarbetet är den induktiva. Lind (2014) beskriver en analysstrategi 

som på vilket sätt teorier hanteras och hur samspelet mellan den empiriska 

undersökningen och den teori som insamlats ter sig. Teorianvändningen är nedtonad och 

forskningsarbetet blir inte lika styrt av teorin vid en induktiv analysstrategi som vid 

andra analysstrategier. Detta speglas i examensarbetet. Arbetet vid en induktiv 

analysstrategi syftar istället främst till att finna mönster och återkommande faktorer i det 

empiriska materialet. Det är det empiriska materialet som främst blir underlag för att 

utveckla teoretiska begrepp och modeller (Lind, 2014). Därför presenteras det empiriska 

resultatet på ett strukturerat och detaljerat vis i examensarbetet. Undersökningar med en 

induktiv analysstrategi uttrycks ofta generera i teori (Lind, 2014). Valet av 

analysstrategi grundades i detta då syftet var att generera i ett bidrag till framtida 

forskning och utgöra ett komplement eller en utveckling till vad tidigare forskare 

påvisat.  

              Teorier utgör analysverktyg och erbjuder forskare en analytisk blick. Teorier 

utgör även begränsningar och vägleder forskare att uppleva och förstå världen på olika 

sätt. Därför är de teorier som valts av stor vikt (Ahrne & Svensson, 2011). 

Konsumentbeteende som teori har tillämpats som en övergripande förklaringsansats för 

att placera fenomenet recensioner i ett sammanhang men teorianvändningen är enligt 

den induktiva analysstrategin nedtonad. Då beteende är svårt att studera har modellerna 

Köpprocessen av Engel et al. (1990) och Economic man (Schiffman et al., 2008) valts 

för att förstå det studerade fenomenet. 

              Bryman och Bell (2011) påstår att kodning är utgångspunkten för majoriteten 

av de former av kvalitativ dataanalys som existerar och för examensarbetet har denna 

metod tillämpats. Dokumentation av kvalitativ data är av stor vikt för det fortsatta 

analysarbetet (Lind, 2014; Bryman & Bell, 2011). Vikt ligger också vid att anta ett 

granskande synsätt och att säkerställa att det skapas dokumentation och redogörelse för 

examensarbetets alla delar (Bryman & Bell, 2011). Analysarbetet inleddes med en 

enklare transkribering för att uppmärksamma teman och nyckelord. Materialet lyssnades 

därefter igenom flera gånger för att säkerställa att relevanta nyanser i tal inte fallit bort. 

Författarna jämförde och diskuterade därefter relevanta begrepp och mönster som 

framkom i det empiriska materialet, även detta för att säkerställa att de tolkats på 

samma vis. Det empiriska materialet har sedan enligt Bryman och Bell (2011) 

rekommendation granskats kritisk och författarna har sökt kopplingar till existerande 

litteratur. Efter arbetet med kodningen startade en analys av de mönster och kategorier 

som formats. Vanlig kritik riktad mot kodning som metod är problematik som uppstår i 

samband med att en text tas ur sin kontext (Bryman & Bell, 2011). Uppmärksamhet har 

riktats mot denna problematik och det har säkerställts att citats sammanhang har 

bevarats även under kodning och tematisering. 
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3.5 Uppsatsens kvalité 

Trovärdighet, reliabilitet och validitet är tre begrepp som tillämpas för att utvärdera 

vetenskapliga texters kvalité (Bryman & Bell, 2011). Dessa begrepp har använts för att 

styrka examensarbetets kvalité. Det första begreppet, trovärdighet blir extra viktigt i 

kvalitativa undersökningar, likt denna, då forskaren själv ofta bestämmer 

förutsättningarna (Ahrne & Svensson, 2011). Bryman och Bell (2011) refererar till 

Lincoln och Guba (1985) som påstår att trovärdighet används som ett 

bedömningskriterium för att avgöra hur bra en kvalitativ studie är.  De påstår även att 

trovärdighet kan förbättras genom transparens. Därför har det i examensarbetet 

eftersträvats att tydligt redogöra för forskningsprocessens olika steg och att återge en så 

komplett och transparent bild av arbetsprocessen som möjligt. Det inkluderar även att vi 

har återgett de svagheter och begränsningar som olika val medfört. För att öka 

trovärdigheten har delar ur arbetsprocessen som inte inkluderats i uppsatstexten adderats 

som bilagor. Exempel på detta är den intervjuguide som utgicks från vid 

intervjutillfället. Här kan läsaren ta del av dagordning, frågor som ställdes och vilka 

punkter författarna såg av vikt att beakta vid intervjutillfället. Detta gör att läsaren har 

möjlighet att tydligt se att både de frågeställningar lyfts utgör relevans för 

forskningsproblemet och att de etiska aspekter som i metodkapitlet lyfts fram beaktas. 

Även en fullständig transkribering finns att tillgå i det bifogade materialet. Detta för 

att ge möjlighet för läsaren att ta del av och kunna följa hur hela fokusgruppsintervjun 

fortskridit. Detta ger också möjlighet för läsaren att tydligt se att de delar som valts ut i 

empiriavsnittet bevarats i sitt ursprungliga sammanhang.    

                Det andra begreppet, reliabilitet delas upp i intern- och extern reliabilitet. 

Intern reliabilitet handlar om att författarna kommer överens om hur det som ses och 

hörs ska tolkats. Detta har beaktats genom att det ständigt funnits en öppen dialog om 

beslut och tolkningar samt att relevanta begrepp för examensarbetet på ett tydligt vis 

definieras. Exempel på detta är centrala begrepp som trovärdighet och recensioner men 

också hur ett recensionsverktyg definierats beskrivs. Extern reliabilitet berör 

examensarbetets replikerbarhet, hur väl undersökningen kan upprepas. Det har beaktats 

genom att alla delar tydligt har beskrivits och begränsningar som olika beslut medfört 

har dokumenterats och återgivits. Den intervjuguide som använts bidrar även till att 

undersökningen enklare kan replikeras då det finns en mall avseende intervjuns 

planerade händelseförlopp. Användningen av den teoretiska referensramen och hur 

analysarbetet genomförts beskrivs. Detta är ytterligare ett sätt att öka replikerbarheten. 

                 Det tredje begreppet, validitet, handlar om bedömningen av den genomförda 

undersökningen och hur dess slutsatser hänger samman, eller inte. Validitetsbegreppet 

delas in i intern och extern validitet, där den externa berör resultatets generaliserbarhet 

(Bryman & Bell, 2011). För att nå ett mer generaliserbart resultat valdes respondenter 

utan nära relation till varandra. Detta för att undvika en grupp respondenter med 

gemsamma nämnare och risk för liknande uppfattningar. En grupp respondenter med 

olika perspektiv eftersträvades detta genom att starta urvalet hos deltagare utan tidigare 

relation till varandra. Den tidsbegränsning som examensarbetet medför resulterade i att 

ett beslut togs om att begränsa respondenternas ålder till 18-25 år. Detta kan ha en 

negativ påverkan på validiteten och det är författarna införstådda med. Antal deltagare 

är begränsat och detta resulterar i att de resultat som framkommit ur examensarbetet inte 

är att klassa som generaliserbara. Även detta är författarna införstådda med och 

poängterar att syftet inte var att forma ett generaliserbart resultat utan istället var att 

skaffa en djup förståelse för ett fenomen som inledningsvis inte var konkret.  

                 Något annat som påverkar examensarbetets generaliserbarhet negativt är att 
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endast en fokusgruppsintervju har genomförts. Detta val grundade sig främst i den 

begränsade mängd tid som fanns att tillgå men också att bland annat Ahrne och 

Svensson (2011)  förmedlade att sex respondenter utgör tillräckligt många för att erhålla 

ett resultat oberoende av personliga uppfattningar. Fler fokusgruppsintervjuer skulle 

potentiellt sett kunna leda till att fler åsikter fångas upp och därmed generera i en ännu 

bredare förståelse för fenomenet. Fler fokusgruppsintervjuer skulle också genererat i 

mellan gångerna jämförbara resultat och möjligtvis även ett resultat att klassa som 

generaliserbart, förutsatt att dessa inkluderade respondenter från olika åldersgrupper. 

Skillnader mellan könen bland respondenterna har inte beaktats. Fokusgruppsintervjun 

innehöll störst andel kvinnor och medvetenhet finns att de kan ha påverkat resultatets 

generaliserbarhet negativt. Med anledning av att resultatet inte är att klassa som 

generaliserbart bör examensarbetets resultat tolkas med viss försiktighet och eventuellt 

testas på en större massa innan det appliceras i ett verkligt sammanhang. Intern validitet 

beskriver hur väl författarna tolkat empirin utifrån respondenternas perspektiv (Bryman 

& Bell, 2011). För att uppnå intern validitet lyssnades igenom intervjumaterialet flera 

gånger för att säkerställa att citat uppfattats på rätt vis. Respondenterna har även tagit 

del av det färdigställda empiriavsnittet och givits möjlighet att kommentera om några 

felaktiga uppfattningar uppstått. Inga felaktiga tolkningar återkopplades. Med anledning 

av att dessa åtgärder genomförts menar vi att det empiriska materialet att klassa som av 

god intern validitet. I det empiriska resultatet definieras både recensioner och 

trovärdighet på ett sätt som överensstämmer med examensarbetets tolkningar av 

begreppen. Därav kan konstateras att det empiriska resultatet är applicerbart på 

examensarbetets problemformulering. 

3.6 Forskningsetik 
Företagsekonomiska regler har studerats, dels för att styrka validiteten i examensarbetet 

men också för att säkerställa att etiska dilemman beaktas (Bryman & Bell, 2011). God 

forskningsetik förutsätter ärlighet och inkluderar att öppet redovisa forskningsarbetets 

olika delar. Forskningsetiken tar för givet att plagiering inte förekommer och att 

referenshantering sker på korrekt vis (Lind, 2014). Genomgående har eftersträvats att 

förmedla transparens kring tillvägagångssätt och vilka resultat som framkommit. 

Examensarbetet refereras genomgående utifrån APA-systemets mall. 

Vidare har de fyra krav som Lind (2014) presenterar uppfyllts: De som 

medverkade var informerade om syftet med intervjun, de gavs möjlighet till samtycke 

och möjlighet att avbryta deltagandet. Personuppgifter har behandlats på ett respektfullt 

vis och det empiriska materialet har förvarats utom åtkomst från obehöriga.  Bryman 

och Bell (2011) menar att forskningsetik inkluderar ett beaktande av frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman & Bell, 2011). Detta är ytterligare 

något som tagits hänsyn till. Samtliga respondenter informerades om att anonymitets- 

och konfidentialitetsaspekten även berörde dem. Det förmedlades att det är oacceptabelt 

att sprida vad som framkom ur undersökningen i andra sammanhang. Det är svårt att 

kontrollera men förhoppningen är att respondenterna respekterar detta. Både Lind 

(2014) och Bryman och Bell (2011) poängterar att det kan vara svårt att tydligt se 

skillnad mellan vad som hos olika individer uppfattas som etiska eller oetiska 

tillvägagångssätt. Ambitionen var att vara inkännande och försiktiga vid intervjutillfället 

och vid kontakt med respondenterna. Detta för att inte tolkas som oetiskt agerande i 

någon bemärkelse. Respondenterna har innan undersökningen fyllt i en blankett med 

personuppgifter och samtidigt godkänt deltagandet i studien, inkluderat inspelning av 

materialet.  Detta enligt rekommendation från Bryman och Bell (2011). Respondenterna 
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har tagit del av information om vilket arbete som görs för att säkerställa dess 

anonymitet. Syftet med detta är att tveksamheter kring anonymitet inte ska utgöra ett 

hinder för respondenterna att uttrycka sin åsikt. 

  3.7 Beskrivning av forskningsprocessen 
Forskningsprocessen inleddes med ett beslut om att studien skulle beröra recensioners 

utformning. Detta för att författarna sedan tidigare intresserat sig för marknadsföring 

som ämne. Val av område framstod som självklart då författarna tidigare intresserat sig 

för trovärdighet i digitala sammanhang och i tidigare texter berört fenomenet. Arbetet 

startade med läsning av tidigare studier för att bekräfta att en lucka fanns i forskningen 

och även för att konstatera att det finns ett behov av att utreda fenomenet. Tidigare hade 

en studie av Bailey (2005) tagits del av och författarna hade där uppmärksammat att han 

förespråkade att framtida forskning skulle inrikta sig på att studera hur konsumenter kan 

skilja manipulerade recensioner från äkta.  En omfattande litteraturgranskning 

genomfördes, främst genom Google Scholar men också genom Worldcat Local för att 

säkerställa att ingen tidigare studie utrett just detta problem. Vi fann ingen studie som 

tidigare utrett problematiken men däremot fann vi att även Hu et al. (2012) poängterade 

att det är av relevans att framtida forskning hjälper konsumenter att skilja manipulerade 

recensioner från äkta. Ur litteraturgranskningen valdes ett antal vetenskapliga artiklar ut 

för att i examensarbetet inkluderas för att visa hur andra forskare har närmat sig det 

berörda forskningsproblemet. Detta beskrivs utförligt i examensarbetets inledning. Efter 

genomförd litteraturgranskning formulerades syfte och forskningsfrågorna kom att 

definieras. Både syfte och forskningsfrågor kom under arbetets gång att modifieras i 

takt med att författarna utvecklade en förståelse för den problematiseringen och vilket 

syfte som var uppnåeligt. Eter detta startade ett arbete med att finna en lämplig teoretisk 

referensram. Köpprocessen framstod redan från början självklar att tillämpa men 

Economic man som också återfinns kompletterades med senare. Till teorikapitlet finns 

även teorikritik som vi såg av relevans att inkludera och visa att vi tagit del av.  

Valet av kvalitativ undersökningsmetod föreföll naturligt från början, framför 

allt då inga tydliga hypoteser att testa erhölls.  En önskan om att erhålla en diskussion 

mellan deltagare fanns och att mellan deltagarna även kunna dela och diskutera 

uppfattningar och erfarenheter. Olika undersökningsmetoder studerades och en 

fokusgruppsintervju föreföll bäst lämpad och de inledande uppfattningar vi hade om 

fördelar med intervju som undersökningsmetod bekräftades genom bland annat Bryman 

och Bell (2011). 

Efter beslut om vilken typ av undersökningsmetod som skulle genomföras 

påbörjades urvalet. Det beslutades med bakgrund i Bryman och Bell (2011) och Ahrne 

och Svenssons (2011) rekommendationer att samla minst sex och max åtta deltagare. Ett 

beslut togs om att satsade på att erhålla åtta deltagare för att parera för eventuella 

bortfall. Deltagarna beslutades, med bakgrund i en studie av Wallace (2009) vara mellan 

18-25 år. Inledningsvis tillfrågades omkring 30 personer, där fem personer tackade ja 

till att delta med reservation för speciella krav på tider. I samband med detta kom vi till 

insikt att det, trots att vi var ute i god tid, var svårt att samla många deltagare vid ett 

tillfälle.  Taktik byttes och personer i författarnas bekantskapskretsar tillfrågades. 

Snöbollsurval tillämpades men det beslutades att utgå från tre olika personer och de 

rekommenderade sedan ytterligare var sin deltagare. Författarna var noga med att be 

dem rekommendera någon som de inte kände väl. Detta för att försöka inkludera 

deltagare utan gemensamma erfarenheter. Sju personer tackade ja till att delta på samma 

tidpunkt, varav en lämnade återbud samma dag. För att kompensera för den motvilliga 
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inställning som upplevdes kring deltagandet i undersökningen, gav vi respondenterna en 

Goodiebag och bjöd på fika som kompensation. Detta upplevdes bidra positivt till viljan 

att delta. På grund av budgetmässiga skäl var det utöver tidsmässiga begränsningar 

heller inte möjligt att genomföra ytterligare en fokusgruppsintervju med samma 

kompensation. 

Intervjun genomfördes i en neutral miljö, utan störande ljud från omgivning. 

Intervjun varade i omkring 2,5 timme med en omkring 15 minuter lång paus. Deltagarna 

godkände inledningsvis skriftligt att de var införstådda med att och samtyckte till att, 

intervjun spelades in. En moderator presenterade dagordningen och den i förväg 

framtagna, semistrukturerade intervjuguiden följdes.  

Det inspelade intervjumaterialet lyssnades igenom omedelbart efter 

genomförandet av intervjun och en första transkribering formades. En fullständig 

transkribering kom sedan att skapas för att bifogas i examensarbetet.  Intervjumaterialet 

kom att lyssnas igenom fler gånger för att säkerställa att uttalandena uppfattats korrekt. 

Deltagarna gavs även möjlighet att ta del av det empiriska materialet för att säkerställa 

att det tolkats korrekt. Tre av sex respondenter valde att läsa materialet, ingen 

återkopplade några felaktiga uppfattningar.   

Analysarbetet inleddes med att teman och nyckelord togs fram ur det 

transkriberade materialet. Detta gjorde författarna separat för att sedan kunna jämföra 

och på så sätt erhålla ett rikare material. Materialet lyssnades successivt igenom igen för 

att säkerställa att olika nyanser i tal uppfattats lika mellan författarna.  Efter att arbetet 

kodats genom att identifiera nyckelord och teman påbörjades analysarbetet. Analysen 

inleddes med att kategorier formades av de mönster som uppmärksammats och olika 

sätt att relatera till tillämpad teori söktes. Tydliga kopplingar till annan teori söktes även 

och Economic man kom att kompletteras med som en effekt av detta.  Det empiriska 

materialet har varit framträdande och den teoretiska användningen kan ses som 

nedtonad. Detta enligt den Induktiva analysstrategi som tillämpats i examensarbetet. 

Detta var ett medvetet val som syftade till att låta det empiriska materialet vara ledande. 

Teorianvändningen existerar i analysarbetet liksom användning av vetenskapliga 

artiklar som tidigare presenterats. Den teoretiska referensramen utgör olika 

förklaringsansatser på de teman som setts i det empiriska materialet. Med utgångspunkt 

i vilket empiriskt material som användes i analysen skapades det empiriska resultat som 

finns inkluderat i examensarbetet Användningen av tidigare studier syftar i analysen till 

att öka förståelsen för de resultat som framkommer och förklara eventuella skillnader. 

Efter analysarbetet formades slutsatser och forskningsfrågorna kunde besvaras. En 

bidragsdiskussion kom att författas och även en etisk diskussion om vad som bör 

klassas som manipulation eller inte framstod som självklar att inkludera. Arbetet 

avslutades med att formulera de begränsningar som uppmärksammats och delvis utifrån 

dessa formulerades rekommendation till framtida forskning. 

 

3.8 Metodreflektioner 
Metodvalet förefaller lämpligt efter genomförd studie och sett till de resultat som 

framkommit. En upplevd fördel med fokusgruppsintervju som undersökningsmetod var 

att den diskussion som uppstod bidrog till att fler aspekter lyftes än vad som kunde 

förväntats av enskilda intervjuer. Den diskussion som uppstod utgjorde ett verktyg för 

respondenterna att utveckla sina perceptioner kring recensioner som fenomen men 

också kring hur framtiden kan komma att te sig. Diskussionen handlade om hur 

respondenterna i framtiden kommer vilja bemöta de krav på avsändaren som 
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presenterades. Den argumentation som uppstod mellan respondenterna var värdefull för 

att förstå de hinder som existerar. Forskningsfrågorna kunde besvaras och andra 

aspekter än de som inledningsvis förutspåddes komma fram blev de mest framträdande. 

Detta möjligen som ett resultat av att respondenterna kunde hjälpas åt att forma och 

argumentera för sin uppleva världsbild. En annan tydlig fördel med fokusgruppsintervju 

som undersökningsmetod var att respondenterna tillsammans hade möjlighet att dela 

erfarenheter och kunskap för att lyfta relevanta upplevelser och åsikter kring problemet. 

En nackdel med fokusgruppsintervju som metod kan vara att respondenter tar olika 

mycket plats. Detta upplevdes inte som något problem men förståelse existerar kring att 

moderatorns roll kan komma att bli mer relevant vid sådana situationer. 

  

3.9 Sammanfattning 
I metodkapitlet beskrivs arbetsprocessen och de val som gjorts motiveras. I 

examensarbetet har en kvalitativ metod använts genom att tillämpa en 

fokusgruppsintervju för insamlingen av empiriskt material. Metoden öppnade upp 

för flexibilitet och djup, framför allt vid undersökningstillfället då möjlighet till 

fördjupningsfrågor gavs. Fokusgruppsintervjun bestod av sex respondenter mellan 18-

25 år och som valdes genom Snöbollsurval. En intervjuguide användes för att 

säkerställa att relevanta frågeställningar berördes.  

En induktiv analysstrategi har tillämpas och hela analysarbetet beskrivs, med 

kodning som utgångspunkt. Uppsatsens kvalité säkerställs genom begreppen 

trovärdighet, reliabilitet och validitet. Dessa begrepp belyser bland annat uppsatsens 

transparens, hur det empiriska materialet tolkats samt hur bedömningen av det 

empiriska materialet och examensarbetets slutsatser hänger samman eller inte. 

Forskningsprocessen i examensarbetet återfinns också under metodkapitlet för att återge 

hur val av ämne beslutats samt dess fortsatta utvecklingsprocess genom arbetets gång. 

I metodkapitlet återfinns även den forskningsetik som beaktats och reflektioner gällande 

val av metod även efter genomförandet. 
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4. Empiri 

Följande redovisas det empiriska resultat som framkommit ur den fokusgruppsintervju 

som genomförts. Fokusgruppen bestod av sex respondenter som i det empiriska 

resultatet benämnts som respondent -1, -2, -3, -4, -5 och -6. 
 

4.1 Recensioner och dess användning 
En diskussion hölls kring hur de olika respondenterna definierade recensioner. Det 

framkom att respondenterna hade varierad uppfattning. Respondent 1 var av 

uppfattningen att recensioner är alla utlåtanden som finns kring en produkt men 

associerade främst recensioner till tidningar och olika intresseforum. Respondent 2 

uppfattade recensioner som opartiska konsumentomdömen sammanställda av fristående 

organisationer. Respondent 3, 4, 5 och 6 hade en mer gemensam syn på recensioner och 

förknippade begreppet med användarrecensioner som återfinns på olika säljande 

hemsidor men även digitalt i form av hemsidor som enbart förmedlar recensioner och 

produktbetyg. 

Respondenterna hjälptes åt att definiera trovärdighet som begrepp och 

trovärdighet i ett sammanhang av recensioner.  Respondenterna uttryckte enigt att det 

primära är om det går att lita på recensionen samt att om innehållet framstår som äkta 

eller ej, är vad som avgör detta. 
 

”Vad är trovärdighet för er? Vad är viktigt vid klädrecensioner?” 

(Moderator) 

  

”Det är så olika beroende på situationen, men avgörande är ju om man kan lita på 

någonting. I detta fall ja, recensionen.” 

(Respondent 1) 
 

”Ja, alltså precis. Jag förstår inte riktigt vad det annars kan vara?” 

(Respondent 2) 

”Ja, jag håller med.” 

(Respondent 3) 
 

”Jag tänker att det är någonting som inger förtroende.” 

(Respondent 5) 

”Och förtroende för en recension då?” 

(Moderator) 
 

”Ja, alltså lite att innehållet känns äkta…” 

(Respondent 5) 
 

Respondent 1 och 2, hade svårt att se sammanhanget och bad oss exponera dem för hur 

en klädrecension kan se ut. Klädrecensionen som exponerades hämtades från 

Sportamore (2016) och valdes med anledning av att flera olika faktorer inkluderades. 

De faktorer som den presenterade recensionen innehöll var namn, statistiskt omdöme i 

stjärnor, fritext och möjlighet att välja hur storleken upplevdes i skalan liten, lagom och 

stor.   

Klädrecensioner utnyttjades av samtliga respondenter vid 

informationssökningen inför digitala klädköp men användningsfrekvensen varierade. 



28 

 

Vilken typ av plagg som eftersöktes påverkade vilken typ av information som önskades. 

Respondent 3 framstod genomgående under intervjun som negativt inställd till 

recensioner som fenomen. Även ett ogillande gentemot handel på Internet förmedlades 

från respondenten. 

 

“Handlar nästan ingenting på Internet. Jag handlar bara om det är billigare än i de 

vanliga butikerna. Jag vill vara säker på vad jag får, jag handlar alltid bara saker som 

jag redan har koll på, eller som jag sett andra ha.  Annars läser jag recensioner i så fall 

för att ta reda på om det är nått struligt eller jobbigt runt köpet. Liksom varför är det så 

billigt?“ 

(Respondent 3) 

 

 

“Jag handlar mycket på nätet. Klädrecensioner är ett sätt att ta reda på vad jag får. 

Om företaget verkar hålla vad dom lovar.” 

(Respondent 5) 
 

Respondent 3 berättade att priset är den främsta anledningen till att köp genomförs i 

digital miljö istället för i fysisk butik och respondent 4 och 6 instämde. Detta resulterade 

i att för hälften av respondenterna görs köpet i nätbutik om det innebär att samma 

erbjudande kan tas del av men till ett lägre pris. Gruppen var enig om att recensioner 

utgör större relevans vid mer värdefulla klädinköp. Samtliga definierade en t-shirt i en 

prisklass om 100-200 kronor som billig och obetydlig, detta för att denna typ av plagg 

är något som många har i överflöd. Denna typ av plagg definierade gruppen som 

vardagliga plagg. Signifikant för mer värdefulla klädinköp påstod respondenterna var 

krav på högre kvalité och funktion i plaggen.   
 

“Det är ju inte särskilt intressant att läsa någon som uttrycker att den tycker ett plagg 

är snyggt till exempel. Det tycker ju jag uppenbarligen också för jag har ju tryckt på 

plagget.” 

(Respondent 5) 
 

“Exakt! Jag tänker att man snarare vill veta om en tröja som man betalat lite mer för 

blir nopprig eller förstörd efter tre månader. Typ Zara får ju lätt småhål till exempel.” 

(Respondent 2) 

“Ja, man vill gärna bli varnad om typ sömmarna släpper. 

Jag tänker att jag vill ta reda på om jag får valuta för pengarna eller inte. 

Fast å andra sidan tar det ju ett tag innan man märker sånt… ” 

(Respondent 5) 

 

“Kvalitén handlar ju också om att jag är säker på att plagget lever upp till vad de lovat. 

Köper jag en vinteroverall till min dotter läser jag gärna om vilka erfarenheter andra 

haft av den. Det är ju inte säkert att hon berättar att hon blir kall eller så. “ 

(Respondent 2) 
 

Respondenterna definierade tre olika typer av värdefulla plagg. Det första plagget var 

ytterplagg för vintern där hållbarhet var i fokus. Funktionsplagg utgjorde den andra 

kategorin där respondenterna var eniga om att frilufts- och träningskläders funktionalitet 

är av så pass stor vikt att de påstår att det är värt att lägga ner tid på läsning om plagget. 

Den tredje definitionen var barnplagg.  Respondent 2 menade att barn inte alltid 

uttrycker missnöje tydligt och det därför är en trygghet att samla fakta från flera källor 
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innan ett köp genomförs. Priset var också en indikator på hur värdefullt ett plagg 

uppfattas. Respondent 4, 5 och 6 definierade att en kappa eller ett ytterplagg är dyrt om 

kostnaden överstiger 1000 kronor men de enades även om att det för varje produktgrupp 

är individuellt vad som utgör en dyr prislapp och inte. 
 

4.2 Innehåll i klädrecensioner      
 För att ta reda på hur värdet i ett plagg kan förmedlas genom en klädrecension handlade 

diskussionen vidare om utformning av innehåll i klädrecensioner. Inkluderandet av en 

bild i klädrecensionen upplevdes av alla utom respondent 3 som onödigt. 
 

“Jag tror att bilden kan vara viktig ändå. Ser jag någon med snygg stil som jag ser 

liknar min, kan den ju ge mig inspiration, men jag är skeptisk till att jag skulle bry mig 

om att klicka på den.” 

(Respondent 3) 
 

“Jag är på samma spår, jag skulle aldrig klicka på en bild.” 

(Respondent 1) 
 

“Bilden kan ju ändå vara på någon annan. Man vet ju ändå inte om det är en riktig bild 

på personen.” 

(Respondent 4) 
 

Respondenterna belyste en problematik kring avstånd i tid mellan genomfört köp och 

den faktiska upplevelsen. Samtliga instämde i att textilers hållbarhet är intressant och 

användbar information men samtidigt någonting som ibland tar ett par månader att få en 

uppfattning om. En recension vars innehåll beskrev hur bra eller dålig en vara är, utan 

att konkretisera vilka aspekter som ligger till grund för omdömet utgjorde ingen 

relevans för respondenterna. De formulerade gemensamt att en användbar recension 

innehåller konkret detaljerad information om kvalité, funktion, passform och 

överstämmande av storlek. 
 

“Däremot finns det ju dyra märken också som man är säker på att de är bra. Då 

undersöker inte jag så mycket iallafall.”   

(Respondent 4)  
 

“Ja, men typ Adidas! Där vet man ju vad man får, det är ett så känt varumärke.” 

(Respondent 6)  
 

“Fast en Adidas-recension gör ändå lite nytta. Ibland kollar jag bara att det finns en 

recension på någon produkt på en hemsida, typ för att vara säker på att det är en riktig 

hemsida, att jag inte blir lurad.” 

(Respondent 2) 
 

Samtliga var eniga med både respondent 6 och respondent 2s påståenden enligt ovan. 

Klädrecensioners innehåll i form av vilken information som förmedlas om avsändaren 

diskuterades vidare och enigt uttryckte respondenterna att nationalitet inte utgör någon 

relevans för recensionen. Däremot uttryckte respondent 5 och 3 viss motsättning till 

detta: 
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“Amerikaner har väldigt ful klädstil, deras råd skulle jag inte lyssna på. Men nej i det 

stora hela spelar det nog ingen roll.” 

(Respondent 5) 

 

“Håller med, det spelar egentligen ingen roll. Sen tänker jag att vi i Norden kanske klär 

oss mer lika än övriga Europa typ.” 

(Respondent 3) 

 

Avsändarens ålder utgör ingen relevans för hälften av respondenterna. Respondent 2, 3 

och 5 menade däremot att om avsändaren av en klädrecension är avsevärt yngre generar 

det i “olikhetskänslor” och även i detta fall känslor av olikhet gentemot avsändaren. 

Text som utgör nytta, är mottagarens primära fokus i recensionen menade samtliga 

respondenter igen. Respondent 2 uttryckte också att skrivsättet i recensionen spelar roll, 

att stavfel och dålig meningsuppbyggnad skulle göra recensionen mindre trovärdig då 

det förmedlar en känsla av olikhet. Avsändarens namn är en typ av icke användbar 

information som samtliga respondenter menade är överflödig. Sociala medier 

diskuterades och Facebook var det mediet som gavs mest utrymme under diskussionen. 

Alla utom respondent 2 erhöll ett aktivt Facebook-konto. Samtliga var eniga om att en 

koppling mellan ett Facebook-konto och en recension inte är av relevans. Vidare under 

intervjun diskuterades användning av BankID, gruppen såg inget motiv till att använda 

det. 
 

“Det är innehållet som är det relevanta. 

Information om avsändaren är inte nyttigt för mig.” 

(Respondent 6) 

 

“Nej, precis. Plus att jag inte ser att det skulle tillföra något, men jag har ju inget 

Facebook-konto i och för sig. Innehållet och hur man skriver det, stavfel och dåligt 

språk skulle däremot göra mig skeptisk till den som skrivit.” 

(Respondent 2) 

 

“Jag skulle inte vilja koppla mitt Facebook-konto. Jag tror dessutom att det kan göra 

att man är mindre benägen att skriva precis som man tycker, det skulle försämra 

trovärdigheten.” 

(Respondent 1) 

 

“Det påverkar inte vad jag skriver men däremot vill jag inte kunna bli uppsökt. 

Det gör inget att dom ser hela mitt namn, men jag vill inte att någon ska söka upp mig 

och ställa följdfrågor liksom.” 

(Respondent 5) 
 

Respondent 1 upplevde högre trovärdighet vid en anonym recension. Motiv till detta var 

en tro om att en anonym avsändare vågar vara ärligare. Personuppgifter tenderar i 

situationen att upplevas som utelämnade för avsändaren men också som hämmande i 

form av vad som uttrycks. Respondent 5 menade att det inte påverkar vad hen skriver, 

övriga var däremot av motsatt uppfattning. Utmärkande var respondent 1 som refererade 

till ett anonymt, välbesökt, digitalt diskussionsforum och påstod att det var det mest 

trovärdiga formatet av avsändare. Detta med anledningen av anonymitetsaspekten. 

Respondenten argumenterade för att anonymitet medför transparens och att det därmed 

blir svårare att presentera oriktiga budskap och få dem att inte motsägas i en anonym 

miljö. 
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“Ja! Jag har inte tänkt på de, det uppfattas ju ärligare för de har ju inget att vinna på 

om de är anonyma.” 

(Deltagare 2) 

 

“Precis, då kan de dra på. Man får fortfarande väldigt ärliga recensioner. Det är en 

fördel med anonyma recensioner tror jag. Även om folk kan förstöra ändå genom att 

skriva positiva och negativa kommentarer så tror jag fortfarande att det är en sån 

minoritet. Är det ett företag som är bra och har bra recensioner så kommer ändå inte en 

negativ att förstöra, vill jag tro.” 

(Respondent 1) 

 

“I den här typen av forum finns ingen som redigerar, 

om någon med fula avsikter kommer in märkts det på en gång.” 

(Respondent 1) 
 

“Hur menar du när du säger att det märks?” 

(Moderator) 

 

“Jo men att om det dyker upp någon som skriver en massa hittepå så blir den överöst av 

folk som har en annan uppfattning ofta. Folk är inte konflikträdda på samma sätt, jag 

tycker att det gör folk mer ärliga.” 

(Respondent 1) 

 

Samtliga förstod respondent 1s resonemang och framstod som instämmande. 

Respondent 1 påstod vidare att det vid negativa upplevelser är större sannolikhet att hen 

kontaktar företaget direkt, med ambition att erhålla ersättning, än att lämna en 

recension. De övriga instämde i detta men var eniga om att ilska samtidigt var den 

främsta motivationen till att lämna en klädrecension. En klädrecension som innehöll 

negativa upplevelser om ett plagg uttrycktes som det som avskräckte mest från att 

genomföra ett köp. En upplevd risk hos företaget menade respondenterna även utgjorde 

ett hinder. Viljan att handla beskrevs av respondenterna som även reglerad av hur 

trovärdigt ett företag eller ett varumärke framstår. 

 

“Små företag är jag mest orolig över. 

Eller ja, egentligen de som verkar nya och inte har lika avancerade hemsidor” 

(Respondent 2) 
 

“Ett stort företag som är etablerat är ju safe. 

Man vet att man inte blir blåst av typ Adidas och framför allt vet man vad man kan 

vänta sig. Jag känner mig säker på vad jag får.” 

(Respondent 6) 
 

Samtliga instämde med respondent 2 som förknippade små och nya, synonymt med inte 

så etablerade företag, med en större risk. Stora och kända företag eller varumärken som 

har hunnit etablera sig utgjorde en avsevärt mindre risk. Vad som avgjorde detta var att 

ett större företag har mer värde i sitt varumärke och mer att förlora på att missbruka 

personuppgifter som lämnas. 
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“Jag tänker att det finns en ekonomisk aspekt av det också. Ett företag med en stabilare 

ekonomi, uppfattar jag som mindre sannolikt att missbruka mina personuppgifter. De 

behöver inte spela fulspel.” 

(Respondent 1) 

 

Alla utom respondent 5 var eniga i att det är nödvändigt att läsningen av recensioner 

utgör en så liten ansträngning som möjligt. Läsningen ska vara lättöverskådlig och gå 

snabbt. Respondenterna var övrigt ense om att recensioner bör vara lättnavigerade och 

det ska på ett överskådligt vis vara enkelt att förstå var olika typer av information 

återfinns. Respondent 5 som framstod som den respondent som främst utnyttjar 

recensioner, bekräftade att det är en fördel att med lätthet kunna hitta vad som söks men 

poängterade även att det inte är avgörande för hens användning. Enkelhet utgör ett 

hinder vid läsning av recensioner. Respondent 1 uttryckte att 100 ord bör vara 

maxgränsen för en recension, övriga höll med om att någon typ av gräns bör finnas. 
Klädrecensioner innehållande flervalsfrågor var samtliga respondenter positivt inställda 

till. Detta för att de såg ett behov av att lättare kunna sortera användbar information. 

Frågor i ordning var ett annat alternativ som förespråkades av respondent 2, 3, 5 och 6 

som menade att det skulle underlätta läsningen, de lyfte förslaget som ett sätt att enklare 

hitta information av värde bland recensionerna. 

 

“Men att tredje frågan alltid handlar om passformen typ. 

Jag tror dock att de skulle göra det svårare att skriva. För komplicerat. 

Men enklare att läsa och hitta exakt vad man vill åt.” 

(Respondent 2) 

 

“Det tror jag också på! Men kanske max 3 frågor med rubriker som ändå är relevanta 

för typen av köp, nyttig information liksom.” 

(Respondent 5) 
 

4.3 Manipulerade recensioner 

Respondent 2 och 5 förmedlade ett starkt förtroende gentemot klädföretag generellt och 

trodde inte att manipulation förekom i någon betydande utsträckning. Detta motiverades 

med att det var för mycket arbete och för liten vinning i att försöka sabotera för 

konkurrenter på detta sätt. Respondent 1 och 6 uttryckte att de inte reflekterat över 

fenomenet. Respondent 3 och 4 delade senare under intervjun med sig av egna 

erfarenheter av företag som manipulerar och raderar recensioner på den egna 

plattformen. Inget av de berörda företagen var aktörer inom klädbranschen. Båda 

respondenterna som själva erfarit manipulation av recensioner uttryckte att de trodde att 

falska recensioner är ett vanligt förekommande fenomen. Respondent 2, som inte trodde 

att manipulerade recensioner existerar, berättade att hen flera gånger reagerat på 

recensioner som förmedlar en känsla av dolt samarbete. Dessa känslor påstod 

respondent 2 till exempel kom ur att en recension avslutas med en länk till en blogg. 

Hen påstod vidare att recensioner med en blogglänk eller en länk till annan typ av 

verksamhet också kan generera i känslor av misstro. 
 

“En blogglänk ser i min värld ut som reklam. 

Jag tänker att den här personen skriver för egen vinnings skull. För professionellt 

skrivet kan också ibland kännas mekaniska, inte som en äkta person.” 

(Respondent 2) 
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Vid undersökningens start hade två av respondenterna en medvetenhet om manipulerade 

klädrecensioner. Vid fokusgruppsintervjuns avslutande uttryckte samtliga respondenter 

att de i framtiden kommer beakta risken för manipulerade recensioner och vara 

vaksamma på ett annat sätt än tidigare. Respondenterna landade samtliga i att de gärna 

såg att företag förmedlar att de förhåller sig på ett ärligt sätt till recensioner. En 

diskussion hölls kring huruvida någon form av kvalitetsstämpel kan appliceras på 

hemsidorna, för att förmedla att recensioner inte manipuleras. Respondenterna var enigt 

positiva till en sådan funktion. 

4.4 Lämnande av recensioner 
Respondenterna var alla eniga om att den egna användningen av recensioner successivt 

har ökat de senaste åren och spådde en fortsatt ökning. Ökningen trodde de berodde på 

att den digitala handeln har ökat och att kommunikation mellan konsumenter på Internet 

som en konsekvens av detta har blivit naturligare. Respondent 3 som tidigare var mest 

negativt inställd till digital handel, utmärkte sig i gruppen som den individ som ställde 

sig mest positiv till att lämna recensioner om personlig vinning fanns. Alla förutom 

respondent 5 var eniga om att någon typ av egen vinning, utöver tidsaspekten och 

enkelheten, var helt avgörande för om de själva skulle lämna en recension eller inte. 

Respondenterna var eniga om att en erhållen kompensation inte behöver vara storskalig 

men behöver existera. Olika former av rabatter diskuterades. 
 

“Om det är en butik där jag ofta handlar, skulle fem procent räcka.” 

(Respondent 2) 
 

“Ja, precis. Om jag vet att jag kommer utnyttja rabatten räcker fem procent absolut. 

Ingen tvekan! Det kanske räcker ändå förresten...” 

(Respondent 4) 
 

“Det gör mig inte mer motiverad. Minst tio procent rabatt skulle jag säga!” 

(Respondent 5) 
 

Olika metoder att främja lämnande av klädrecensioner diskuterades och tydligt framstod 

att respondenterna utöver kompensation, önskar och är i behov av en påminnelse för att 

lämnande en klädrecension. 

4.5 Sammanfattning 
I det empiriska kapitlet återfinns de empiriska resultat som lyfts ur den 

fokusgruppsintervju som genomförts. Inledningsvis diskuteras recensionsanvändning 

och deltagarnas bild av recensioner. Även trovärdighet som begrepp definierades som 

“om något går att lita på”. Vilken vara som deltagarna ämnar köpa påverkar vilken typ 

av information de önskar ta del av. Recensioner utgör mest relevans vid dyra köp och 

för kläder med höga krav på funktionalitet. En användbar recension innehåller konkret 

information om kvalité, funktion, passform och överstämmande av storlek.  

Information om avsändaren kan generera i känslor av olikhet och påverka 

trovärdigheten negativt. Framträdande var att anonyma recensioner upplevdes 

trovärdigas. Detta motiverades med att de genom en icke spårbar identitet vågade vara 

ärligare. Respondenterna påstod att de inte tror manipulation förekommer i någon 

anmärkningsvärd utsträckning men vid intervjuns avslutande förmedlade de att de 

kommer vara vaksamma på fenomenet i framtiden. 
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5. Analys 
I kapitlet presenteras begreppen recensioner och trovärdighet samt hur begreppens i 

arbetet tillämpade definitioner överensstämmer med definitionerna i det empiriska 

materialet. Detta följs av ett analysarbete uppdelat utifrån de båda frågeställningarna. 

Inledningsvis förs en diskussion avseende trovärdighet förmedlat genom avsändaren 

och detta följs av en diskussion om trovärdighet som förmedlas genom omdömet i en 

recension. Kapitlet avslutas med att diskutera om de empiriska resultaten, rörande 

recensionsanvändning, överensstämmer med köpprocessen av Engel et al.’s modell 

(1990). Detta generar i en diskussion huruvida en utveckling av modellen är legitim. 

  

5.1 Recensioner och trovärdighet 
Det empiriska resultatet visade att klädrecensioner används samt att respondenternas 

uppfattning om vad recensioner är överensstämmer med den för examensarbetet 

använda definitionen. Även trovärdighetsbegreppet diskuterades och respondenterna 

hade en bild av trovärdighet som någonting som är pålitligt. Utifrån detta kan anses att 

det empiriska materialet är tillämpbart för att studera forskningsproblemet. Det 

empiriska materialet visade att om recensionen framstår som äkta, uppfattas den 

trovärdig. Detta kan ses som i enighet med Fukuyamas definition på begreppet (1995) 

där ett ärligt, regelrätt och samarbetsvilligt beteende utgör en trovärdig recension. 

Respondenterna förmedlade således att de har samma syn även på trovärdighet som den 

som applicerats på examensarbetet. 
 

5.2 Forskningsfråga 1:  
Vilken information om avsändaren i digitala klädrecensioner 
uppfattas trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 

5.2.1 Trovärdighet förmedlat genom avsändaren 

Olikhetskänslor påverkar trovärdigheten negativt och kan förklaras med den skillnad 

Köpprocessens Informationssökning gör mellan personliga och icke-personliga källor 

(Hernant & Boström, 2010). Personliga källor uppfattas som mest trovärdiga och en 

förklaring till detta kan vara samhörighet. Går likhetskänslor att likställa med 

samhörighet, skulle detta omvänt betyda att olikhetskänslor försämrar trovärdigheten i 

en klädrecension för att ingen samhörighet upplevs.  

Det empiriska resultatet visar i motsättning till tidigare studier (Forman et al., 

2008) att information om avsändarens plats eller nationalitet försämrar trovärdigheten 

för en klädrecension. Andra faktorer som förmedlar känslor av olikhet är information 

om avsändarens ålder och inkluderandet av en profilbild. Det finns inga indikationer på 

att sambandet är positivt omvänt. Det finns inga indikationer på att känslor av likhet 

eller samhörighet behöver infinnas för att klädrecensioner ska uppfattas som mer 

trovärdiga. Tidigare studier har presenterat resultat i motsättning till detta där 

recensioner med information om avsändaren framstått som mer trovärdiga (Xu, 2014) 

Hur en avsändares geografiska plats värderas är svårt att förutspå. 

Konsumenters fördomar och uppfattningar om olika geografiska platser och 

nationaliteter kan framför allt vara svåra att mäta. Således bör diskuteras huruvida 

kännedom om nationalitet eller geografisk plats bör inkluderas i klädrecensioner eller ej. 
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En anledning till att inte inkludera denna typ av information är den risk för negativ 

inverkan på trovärdigheten som existerar i form av att riskera förmedla olikhetskänslor. 

Ett tänkbart sätt att bemöta denna problematik är att forma ett recensionsverktyg som 

separerar recensioner från olika områden. Ett exempel kan vara att separera dem åt 

mellan länder. 

Det empiriska resultatet visar på fördelar med att inkludera en profilbild. Det 

kan generera i likhetskänslor och därmed leda till inspiration och köp. Motsatt skulle en 

bild kunna leda till olikhetskänslor och utgöra en negativ påverkan på trovärdigheten. 

Ålder och namn ansågs vara två faktorer som konsumenter inte förvränger och ansågs 

därför vara trovärdiga. Däremot visar det empiriska materialet även att dessa faktorer 

inte tillför klädrecensionen någon nytta.  

Sociala medier och identifiering med BankID framstår ur det empiriska 

resultatet som till viss del integritetskränkande för den som uppmanas att dela med sig 

av sin användarinformation. Park och Cho (2012) påstår att ett engagemang i sociala 

medier påverkar de beslut som fattas, vilket talar för att recensioner bör förläggas till 

miljön av sociala medier där användaren redan är inloggad. Således behövs ingen 

uppmaning för att koppla medlemskapet till recensionen och samtidigt riskera att 

avsändaren känner sig integritetskränkt. För recensioner som finns på återförsäljares 

hemsidor bör fördelen med sociala mediers påverkan vägas mot de olustkänslor som 

uppstår när engagemang genom sociala medier efterfrågas. Den upplevda 

integritetskränkning som presenteras i det empiriska resultatet kan ha större negativ 

effekt än den positiva effekt recensioner medför. Andra typer av 

marknadsföringsaktiviteter som inte har påvisade negativa effekter kan således vara att 

föredra. 
 

5.2.2 Anonyma recensenter 
I motsats till Dou et al.’s studie (2012) visar det empiriska materialet att en anonym 

avsändare ökar en recensions trovärdighet.  Att information om avsändaren kan generera 

i olikhetskänslor och att en synlig identitet förmedlar känslor av att avsändaren 

begränsats, talar båda för att en anonym avsändare genererar i en mer trovärdig 

recension. Skillnaden kan bero på flera saker. En anledning kan vara att Dou et al.’s 

(2012) studie tycks utgå ifrån att konsumenter tenderar att vara källkritiska i sin 

bedömning av trovärdigheten i en recension. Detta resulterar i att den recension som 

signalerar mest äkthet genom en tydlig källa anses mest trovärdig. Det empiriska 

resultatet visar istället att information om avsändaren fungerar hämmande och så länge 

en individ är spårbar är en anonym roll mest trovärdig. En anledning till denna skillnad 

kan vara att det skett en utveckling och en ökning för den digitala handeln (Findahl & 

Davidsson, 2015). En annan anledning är att sedan studien genomfördes år 2012 (Dou 

et al., 2012) har en bredare kunskap om identitet och säkerhet på Internet spridits i 

samhället.  

 

5.2.3 Manipulerade recensioner 
Respondenterna betvivlade inledningsvis förekomsten av manipulerade recensioner som 

fenomen. Det motiverades med att de inte såg att det manipulerande företaget hade 

någon vinning av aktiviteten.. Väldigt positiva recensioner kan förmedla känslor av egen 

vinning för avsändaren och recensioner som innehåller exempelvis en blogglänk 

förmedlar känslor av dolda samarbeten.  Dessa båda scenarier kan ses som manipulation 

av recensioner även om respondenterna inte såg det så. Vi uppfattade att respondenterna 

inte gillade typen av aktivitet och beslutade att tolka det som manipulation. Även om 
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det inte uttrycktes av respondenterna erfarit manipulation menar vi att just detta var ett 

tecken på motsatsen.  Vid den empiriska undersökningens avslutande hade 

respondenterna en förändrad bild av manipulerade recensioner och kommunicerade att 

de kommer vara uppmärksamma på fenomenet i framtiden. Det faktum att 

respondenterna konverterade till en annan uppfattning efter att ha informerats om 

fenomenet kan vara en indikation på att en spridd kunskap krävs för att fenomenet ska 

beaktas. Manipulation kan därför betraktas som ett ännu inte erkänt fenomen men 

någonting som skulle kunna utnyttjas som en konkurrensfördel om det av företag 

används på rätt sätt. Ett företag som är tidigt med att, på ett effektivt vis motverka 

manipulation av recensioner och som samtidigt beaktar en informativ roll, kan utvinna 

konkurrensfördelar.  

Olika förklaringsansatser kan appliceras på det faktum att ovetskap om 

manipulerade recensioner existerar. En tänkbar förklaring är godtrogenhet mot den stora 

massan, att konsumenten förutsätter att recensionen är trovärdig, genom att anta att 

avsändaren har ärliga avsikter likt examensarbetets tolkning av begreppet trovärdighet 

(Fukuyama, 1995). En alternativ förklaring är att bristande källkritik är anledningen till 

att ingen utredning görs kring vem som är avsändaren av en recension. Dou et al. (2012) 

påstår att konsumenten intresserar sig för varför ett omdöme har lämnats och att detta 

således är anledningen till att recensioner med information om avsändaren påverkar 

trovärdigheten positivt. Det empiriska resultatet visar att de respondenter som hade 

störst intresse i avsändaren även var de med högst utbildning och detta skulle kunna 

utgöra en förklaringsfaktor. Att det kan krävas kunskap kring källkritik för att förstå och 

bemöta manipulerade recensioner  

Respondentens tro om att anonyma recensioner är ärligast kom ur en idé om att 

avsändaren är av vikt men för att avsändaren skall vilja och våga uttrycka sig fritt krävs 

anonymitet. Den fråga som vidare bör utredas är hur dessa båda kriterier kan förenas. 
 

5.3 Forskningsfråga 2:  
Vilken typ av information i digitala klädrecensioners omdöme 
uppfattas trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 

5.3.1 Trovärdighet förmedlat genom recensioners omdöme 

Det empiriska resultatet visar att olika faktorer i omdömet kan påverka trovärdigheten 

negativt. Innehållet i recensioner bör inte förmedla känslor av dolda samarbeten. 

Aktuellt att diskutera blir således om det är möjligt att i en recension inkludera fält med 

fri text. Detta med anledning av att en risk finns att negativa konsekvenser som kommer 

ur att konsumenter tillåts använda länkar i recensionerna kan väga tyngre än de fördelar 

konsumenters egna formulerade konsumentyttranden medför. Det empiriska resultatet 

visar att det bör eftersträvas att recensioner utformas så enkelt och lättnavigerat som 

möjligt för mottagaren. En maxgräns bör även finnas i mängden text. Detta talar för att 

statistiska omdömen som kan ge en samlad betygssiffra är att föredra. Economic man 

talar även för detta då modellen beskriver en nyttomaximerande människa. Ett 

betraktelsesätt är att se statiska omdömen i form av en snittsiffra, genererat från en 

större massa som tidsoptimering och ett sätt för konsumenten att ta del av så många 

omdömen som möjligt på kortast tid för att fatta ett optimalt beslut i likhet med 

Economic man (Shiffman et al., 2008). 

Frågor i ordning är det alternativ som är mest fördelaktigt enligt det empiriska 

resultatet. Frågorna skulle enligt förslaget utgöras av fria textsvar där recensenten ges 
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givna rubriker för frågorna.  Detta är en typ av strukturerat textsvar som uppfyller 

konsumenters önskan om lättnavigerade recensioner samtidigt som den förmedlade 

trovärdigheten genom fritext behålls. Dock är detta inte det mest effektiva sättet att ta 

del av en stor mängd omdömen snabbt och utgör en motsättning till Economic man som 

menar att människan är nyttomaximerande (Shiffman et al., 2008) Detta är någonting 

som istället talar för att statistiska omdömen är att föredra. 

 

5.3.2 Nyttig information 
I det empiriska resultatet utnyttjas ordet Nytta som ett samlingsnamn för de faktorer 

som respondenterna förmedlade att de upplevde störst värde av, exempelvis kvalité, 

funktion och hållbarhet. De kategorier av kläder som de särskilt önskade se denna 

information kring kan bättre kategoriserades som funktionskläder och utgörs av 

ytterkläder, träningskläder, barnkläder och friluftskläder. En skillnad syns i det 

empiriska materialet mellan dessa och vardagskläder. En anledning till att information 

tycks utgöra större vikt för funktionskläder kan vara att det existerar större krav på 

produktgruppen, i form av högre krav på funktionalitet än för vardagskläder som 

används i andra sammanhang. En alternativ förklaringsansats återfinns i Köpprocessen. 

Köpprocessen antar att då varor av sällanköpskaraktär köps tas ofta extern information 

som recensioner till hjälp (Hernant & Boström, 2010). Vardagsplagg kan ses som 

rutinköp och att recensioner i sådana fall inte används är helt i enighet med 

köpprocessen. Hernant och Boström (2010) påstår att den information som används i 

Köpprocessen vid rutinköp kommer ur en intern informationssökning där konsumenten 

letar i det egna minnet. Detta är ytterligare en förklaringsansats som kan appliceras på 

det faktum att recensioner inte används vid köp av vardagsplagg. 

Det empiriska resultatet visade att det finns ett glapp i tiden mellan 

genomförande av köp och lämnande av klädrecension. Anledningen till detta glapp var 

att det tar tid innan konsumenten hinner skapa sig en uppfattning om plagget. En 

skillnad mellan vardagskläder och funktionskläder skulle kunna vara att funktionskläder 

har en längre produktlivscykel och att recensionerna därmed hinner förmedlas till nya 

köpare. Ett tänkbart scenario är att klädrecensioner av vardagskläder inte hinner 

förmedlas till nya konsumenter innan plagget slutar säljas i butikerna.  

Ett tydligt resultat i det empiriska materialet var att recensionerna utgör en 

viktigare funktion vid dyra eller värdefulla köp. Därav är det viktigt för det säljande 

företaget att förstå vilken position som innehas på marknaden. Det framgår att 

recensioner inte utgör någon anmärkningsvärd relevans för inköp av billiga plagg men 

däremot generar recensioner trovärdighet till hela hemsidan. Förekomsten av dem 

tillsammans med den förmedlade trovärdigheten kan därför anses utgöra stor vikt för 

alla köp 

Economic man förutsätter att konsumenter är nyttomaximerande och agerar 

rationellt (Shiffman et al., 2008) och kan vara en förklaringsansats tillämpbar för att 

förklara varför konsumenten önskar se en viss selektion av information. Information om 

användaren utgör inte relevans för en klädrecensions trovärdighet utan det är istället 

innehållet som är relevant.  Detta kan förklaras med att konsumenten agerar 

tidsbesparande och därmed exkluderar information som utgör överflöd. Eftersom all 

tillgänglig information inte tas del av och förutsättningarna för att fatta ett 

nyttomaximerande, optimalt beslut därmed blir försämrade. Kan det även tolkas som att 

konsumenten inte agerar rationellt och därmed i motsättning till Economic man 

(Shiffman et al., 2008). 
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5.3.3 Omdömet hjälper konsumenten att förstå skillnader i digitala erbjudanden 

Recensioners omdöme utgör ett hjälpmedel för att förstå skillnader och likheter mellan 

företags erbjudanden i Köpprocessens tredje steg, Alternativutvärderingen. Det 

empiriska materialet visar att den främsta anledningen till att köp görs online är de 

prismässiga fördelarna. Det visar också att väletablerade företag antas ha en stabilare 

ekonomi och därav är mindre benägna att missbruka personuppgifter. Därför utgör köp 

hos stora företag en mindre risk. En tänkbar anledning till att denna skillnad att de små 

företagen ännu inte har hunnit göra sig kända. Eftersom företaget inte hunnit växa sig 

stort är det rimligt att tro att konsumenten behöver mer information än för ett stort 

företag där förutsättningarna för köpet redan kan vara kända eller kommunicerade. 

Kritiker menar att konsumenter inte alltid genomgår köpprocessens alla steg (Nordfält, 

2007). En tänkbar anledning till detta ser vi kan vara att konsumenten är säker på vad 

köpet innebär och är således inte villig att engagera sig i en omfattande 

alternativutvärdering. Eftersom konsumenten inte är insatt i vad erbjudandet från nya 

företag innebär, tycks således Alternativutvärderingen bli mer komplex för små företag 

med anledning av att en större mängd information skall bearbetas. Små företag framstår 

därför som de som har mest att vinna på att erbjuda ett recensionsverktyg på hemsidan.  

 

5.3.4 Felaktigt utformade recensioner bättre än inga alls 

Tidigare studier har visat att recensioner bidrar till ökad social närvaro för webbutiken 

(Gu et al., 2012). Att undvika felaktigt utformade recensioner, som inkluderar för lite 

eller fel information, skulle potentiellt sett kunna leda till total avsaknad av recensioner 

och att konsumenten därmed inte upplever tillräcklig trovärdighet från det säljande 

företaget. Det säljande företaget skulle som en konsekvens av detta kunna drabbas av 

minskad social närvaro. En recensions existens är det som övertygar konsumenten att 

företaget är trovärdigt. Detta genom att den vittnar om att andra handlat från 

webbutiken.  

En viktig fördel med recensioner är att de har en positiv inverkan på hela 

webbutikens trovärdighet och tydligast var detta vid små och nya företag eller 

varumärken. Det empiriska resultatet visade att förekomsten i sig genererar i ökad 

trovärdighet för hela företaget och kan därmed generera i att fler köp genomförs. Detta 

skulle kunna förklara det resultat som Senecal och Nantel (2004)  tidigare presenterat, 

att recenserade produkter köps dubbelt så ofta. Detta är ytterligare argument för att 

inkludera felaktigt utformade recensioner hellre än inga alls. Fördelar finns med 

recensioners existens på hemsidan och företag som av ekonomiska skäl måste välja 

mellan olika funktioner ser vi har fördelar att hämta ur en etablerad recensionstjänst. 

 

5.4 Köpprocessen  
Att konsumenter agerar i enighet med Köpprocessen (Engel et al., 1990) bekräftas i det 

empiriska resultatet och det framgår även att recensioner får en större plats i en digital 

kontext än i ett fysiskt. En förklaring kan vara att en digitalisering av Köpprocessen 

innebär ett avståndstagande från fysiska personer och dess påverkan och att recensioner 

därmed existerar som ett tillgängligt substitut för konsumenten. Det empiriska resultatet 

visar att recensioner används inför klädköp i digital miljö. Resultatet visar även att 

recensioner tar större plats i Köpprocessen vid ett digitalt sammanhang. Denna skillnad 

finns inte artikulerad i tidigare litteratur som tagits del av. Det empiriska resultatet 

visade att oroskänslor kring att handla i digitala miljöer existerar samt att en upplevd 
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risk utgör hinder från att handla. Det empiriska materialet visar även att trovärdighet för 

recensioner reglerar den upplevda risken. En respondent uttryckte en kontinuerlig 

strävan efter att vara säker på vad hen får och uttryckte att enbart plagg som 

uppmärksammats hos andra köps. Recensioner kan utgöra en viktig funktion i att 

informera konsumenten om vad andra köpt och utgör därmed en del av 

Informationssökningen. Det empiriska resultatet visar på en utveckling då 

respondenterna uttryckte att användningsfrekvensen både av digitala medier och 

recensioner specifikt har ökat de senaste åren. Detta i enighet med Nielsens studie 

(2013) som spått en ökning fram till år 2017. Jensen et al. (2013) påstår att 

produktkvalitén uppfattas bättre genom trovärdiga recensioner. Vidare fungerar de även 

som ett hjälpmedel i Alternativutvärderingen då recensioner förmedlar tidigare 

konsumenters upplevelser. Hernant och Boström (2010) påstår att Informationssökning 

och Alternativutvärdering är två processer som sker växelvis. Ett sätt att betrakta den 

roll som recensioner utgör i en konsuments digitala köpprocess kan vara att se 

recensionsanvändning som en egen process åtskild från Informationssökning och 

Alternativutvärdering men samtidigt integrerad i dessa. Att betrakta recensioners roll 

som tillräckligt viktig för att utgöra ett eget block i processen förutsätter bakomliggande 

antaganden om att recensioner utgör en viktig roll för konsumentens beslut. Detta har 

bland annat King et al. (2014), Schindler och Bickart (2005) och Bailey (2005) 

konstaterat. Det empiriska materialet visar att recensioner utgör ett viktigare verktyg i 

en digital köpprocess än i en fysisk. Recensioner skulle kunna utgöra ett hjälpmedel för 

att sortera i all den information som förmedlas i digitala sammanhang. Detta talar för att 

en utveckling av köpprocessen i ett digitalt sammanhang är legitim.  
 

5.5 Sammanfattning 
Kapitlet inleds med en jämförelse mellan de empiriska resultatens och examensarbetets 

definitioner av begreppen trovärdighet och recensioner. Detta för att konstatera att de 

empiriska resultaten är tillämpbara på examensarbetets frågeställningar. Analysens 

andra del berör den första forskningsfrågan, gällande trovärdighet förmedlat genom en 

recensions avsändare. Olikhetskänslor avseende avsändaren förklaras påverka 

trovärdigheten negativt och en förklaringsansats som lyft är avsaknad av samhörighet. 

Att anonyma recensioner i motsättning till tidigare studier framstår som trovärdigast 

förklaras genom att tidigare studie (Dou et al., 2012) inriktat sig på att studera vad som 

driver avsändaren att dela med sig av omdömet och detta inte inkluderar en anonym 

avsändare. Manipulerade recensioner diskuteras och det faktum att deltagarna vid 

avslutad intervju konverterat till att uttrycka att de i framtiden kommer beakta 

recensioner analyseras och författarna menar att detta indikerar på att det krävs spridd 

information om fenomenet för att det ska beaktas av konsumenter. 

Analysen berör vidare den andra forskningsfrågan som utreder vilken 

information i omdömet som förmedlar trovärdighet. Analysen mynnar ut i att 

strukturerade omdömen i skrift, med i förväg givna rubriker framstår fördelaktigast. Det 

empiriska resultatet visar på en skillnad i vilken information som önskas ta del av 

mellan olika produktgrupper och en förklaringsansats som presenteras är Köpprocessens 

syn på rutinköp och sällanköp. Där de menar att mer omfattande informationssökning 

görs för produkter som inte utgör rutinköp (Hernant & Boström, 2010). Analysen landar 

i att recensioner av större vikt för dyra kläder och kläder med högre krav på 

funktionalitet. Konsumenten önskar ta del av en selektion av information och detta 

förklaras genom att tillämpa Economic man som betraktar konsumenten som 
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nyttomaximerande och därmed tidsbesparande (Shiffman et al., 2008). Kapitlet avslutas 

med att diskutera hur felaktigt utformade recensioner är bättre än inga alls samt en 

diskussion gällande recensioners roll i konsumenters köpprocess och hur 

ursprungsmodellen av Köpprocessen (Engel et al., 1990) kräver en utveckling för att 

passa aktuella digitala köpprocesser. 
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6. Slutsats 

Kapitlet inleds med att presentera examensarbetets problemformulering. Därefter 

besvaras examensarbetets båda frågor efter varandra. Kapitlet avslutas med att 

presentera en modifierad version av Köpprocessen för ett sammanhang av digitala 

miljöer. 

 

1. Vilken information om avsändaren i digitala klädrecensioner uppfattas trovärdig 

av konsumenter i en köpprocess? 

2. Vilken typ av information behöver omdömet i digitala klädrecensioner innehålla 

för att uppfattas trovärdiga av konsumenter i en köpprocess? 

 

Problemformulering: Examensarbetets forskningsproblem är att utreda hur trovärdiga 

recensioner förmedlas genom information om avsändaren och dess omdöme. 

Forskningsproblemet skall utredas utifrån att besvara ovanstående forskningsfrågor.  
 

6.1 Forskningsfråga 1:  
Vilken information om avsändaren i digitala klädrecensioner 
uppfattas trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 

6.1.1 Undvik att förmedla känslor av olikhet 
För att recensionen ska uppfattas trovärdig bör det undvikas att förmedla 

olikhetskänslor. Olikhetskänslor kommer ur förmedlade åldersskillnader, information 

om avsändarens plats eller nationalitet, om den är en annan än konsumentens egen och 

ur avsändarens bild. Olikhetskänslor påverkar trovärdigheten negativt. För att förhindra 

att recensioner där avsändarna befinner sig på olika platser påverkar trovärdigheten 

negativt kan dessa delas upp mellan länder. Förslagsvis att en konsument från Sverige 

exponeras endast för recensioner från Sverige. Bilder och ålder är två faktorer som bör 

undvikas då dessa utgör överflödig information om avsändaren som har negativ 

påverkan på användningen. Inga indikationer på att sambandet skulle vara positivt 

omvänt existerar. Olikhetskänslor påverkar trovärdigheten negativt men likhetskänslor 

är inte konstaterat att generera i trovärdighet. Sociala medier är heller inte att 

rekommendera att efterfråga av avsändaren. Däremot visar tidigare forskning (Park & 

Cho, 2012) att recensioner och konsumentyttranden förlagda i sociala medier förmedlar 

en gemenskap som påverkar köpbeslutet. Med detta sagt rekommenderas att recensioner 

och konsumentyttranden existerar i ett sammanhang av sociala medier men att en 

koppling till medlemskapet inte efterfrågas för recensioner i försäljarens egen webbutik. 

 

6.1.2 Anonyma recensioner uppfattas mest trovärdiga 
En synlig och spårbar identitet ska undvikas för att förmedla mest trovärdighet till 

recensionen, detta helt i motsats till Forman et al.’s studie (2008) som visade att ett 

inkluderande av information om avsändaren utgör en mer trovärdig recension än en 

anonym. En slutsats som kan dras är att anonyma recensioner är de som förmedlar mest 

trovärdighet. En synlig identitet uppfattas påverka recensenten hämmande och generera 

i en mindre ärlig klädrecension. Detta är ytterligare att argument för att inte efterfråga 

koppling till konton på sociala medier i samband med lämnandet av en recension.  
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6.1.3 Manipulation av recensioner 
Manipulation av recensioner är ett konstaterat fenomen i tidigare studier (Hu et al., 

2012) men det finns inga empiriska resultat som tyder på att det i realtid tas i beaktande 

av konsumenter. Det empiriska resultatet visar att det krävs information om fenomenet 

för att det ska beaktas av konsumenter och därmed utgöra ett problem för förmedlad 

trovärdighet i recensioner. Därför innebär en spridd kunskap om fenomenet att det i 

framtiden kommer utgöra större relevans för recensioner. Företag som tidigt presenterar 

en eventuell lösning på problemet, intar i samband med detta en informativ roll och 

utvinner således en konkurrensfördel gentemot andra aktörer. Detta genom att bemöta 

problematiken och samtidigt på ett informativt vis belysa konkurrenters ignorans. 
 

6.2 Forskningsfråga 2:  
Vilken typ av information i digitala klädrecensioners omdöme 
uppfattas trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 

6.2.1 Klädrecensioner uppfattas generellt trovärdiga 
Det är tydligt att det inte finns någon universell utformning av recensioners innehåll 

som är önskvärd över alla produktgrupper av kläder och betvivlad trovärdighet tycks i 

motsättning till tidigare studier inte utgöra ett problem. Det empiriska resultatet visar att 

konsumenter inte tror att manipulerade recensioner existerar. Däremot medför 

trovärdiga klädrecensioner ökad trovärdighet till hela webbutiken och är därför ofta 

legitima att ha oavsett utformning.   

Klädrecensioner är viktigast för små företag, nya företag och företag som ännu 

inte etablerat sig på marknaden. Recensioners existens i webbutiken kan vara det som 

avgör om en konsument genomför ett köp eller inte. Centralt är därför inte att finna en 

recension av plagget som tänkt konsumeras, utan att hitta en recension någonstans på 

hemsidan. Detta för att se om andra konsumenter genomfört köp från webbutiken och 

delvis i omdömet se om tidigare konsumenter upplevt att köpet skett på ett 

tillfredsställande vis. Således är det inte av vikt var på hemsidan en recension återfinns. 

Utformningen av recensionsverktyget utgör en form av varumärkesbyggande aktivitet 

och är någonting som små och nya företag bör satsa på att utveckla i ett tidigt skede.  
 

6.2.2 Recensioners utformning påverkar förmedlad trovärdighet 
Det finns olika utformningar av recensioner som kan försämra omdömets trovärdighet. 

Väldigt positiva recensioner kan uppfattas som skrivna med anledning av egen vinning 

eller i form av dolda samarbeten och som av samma anledning påverkar trovärdigheten 

negativt. Dessa bör tillsammans med omdömen som innehåller länkar till och andra 

yttranden i form av reklam begränsas i den mån det går. Statistiska omdömen förmedlar 

inte tillräcklig mängd nyttig information. Skriftliga omdömen med en maxgräns i text är 

att rekommendera. Recensioner struktureras för att läsaren lättare ska kunna hitta den 

information som eftersöks. Ett sätt att göra detta är att skapa rubriker i recensionerna 

vilka på ett överskådligt sätt visar läsaren var information återfinns. Ett annat alternativ 

är att tillämpa frågor med svarsalternativ.  

 

6.2.3 Vilken information som önskas skiljer sig mellan produktkategorier 
Eftersom en använd eller uppmärksammad klädrecension förmedlar trovärdighet till 

hela webbutiken är det av relevans att optimera användningen av dem. En tydlig 
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skillnad finns mellan vilken information som bör förmedlas gällande kategorin 

vardagsplagg med kortare användningstid och med mindre krav på funktionalitet och 

kategorin funktionskläder. I kategorin funktionskläder ingår ytterkläder, träningskläder, 

friluftskläder och barnkläder. 

Konsumenten är intresserad av att ta del av nyttig information. som bidrar med 

ökad förståelse för plaggets funktion, hållbarhet eller passform och en betvivlad 

trovärdighet är inte aktuell för denna typ av information. Det är av vikt att innehållet i 

recensionen beskriver plaggets nytta och kompletterar tidigare angiven 

produktinformation detta är information vars trovärdighet inte betvivlas då ingen 

anledning sågs för att manipulera denna typ av uppgifter.  

För plagg med kortare livslängd på marknaden, ofta vardagsplagg, är det 

svårare att presentera recensioner som lever upp till de förväntningar konsumenterna 

har. Däremot är det inte krav på trovärdighet som inte kan levas upp till, utan krav på 

omfattande eller specifikt innehåll i recensionen. Detta för att det ofta krävs 

användningstid för att en konsument ska skaffa sig en uppfattning. Vardagsplagg där 

bland annat t-shirts ingår karaktäriseras av överflöd och recensioner beaktas inte vid 

köp av denna typ av varor. Därav är det aktuellt att fokusera på konsumenters dyrare 

köp.    

För funktionsplagg är det viktigare att ta del av kompletterande 

produktinformation i form av recensioner. Detta gäller även för varor som av 

konsumenten klassificeras som värdefulla.  Två anledningar till att detta behov syns, 

dels plaggens längre livslängd på marknaden men även de högre kraven på funktion och 

kvalité. Om prioritering krävs rekommenderas att satsa på att utforma trovärdiga 

recensioner för produkter som inte utgör rutinvaror. Istället bör fokus ligga på att 

förmedla trovärdiga recensioner till varor som är att klassa som sällanköpsvaror eller de 

varor som av konsumenten klassas som mer värdefulla, alternativt dyrare. 

Även priset på ett plagg utgör en indikator på av hur stor vikt köpet är och påverkar 

vilken information en konsument önskar. Det faktum att typen av plagg och plaggets 

pris utgör viktiga faktorer för utformningen gör att det som återförsäljare är viktigt att 

förstå sin plats, eller varumärkets plats på marknaden. Det finns inte ett fast prisintervall 

som utgör dyra köp utan att summan varierar över produktgrupper. Således är det upp 

till återförsäljaren att förstå hur varorna förhåller sig till andra på marknaden. 
 

6.2.4. Negativa omdömens påverkan på trovärdigheten 
 För företag är det av vikt att bevaka de recensioner som lämnas. Tidigare studier 

(Muralidharan et al., 2014) visar att företag genom att följa upp negativa recensioner 

kan utvinna ökad trovärdighet och i framtiden erhålla positiva recensioner som gynnar 

företaget. Det empiriska resultatet bekräftar vikten av detta då det mest avskräckande 

från att genomföra ett köp var negativa recensioner. Således måste negativa recensioner 

inkludera en uppföljning av företaget för att trovärdigheten mot webbutiken ska 

upprätthållas. Negativa omdömen är även viktigt att synligt bemöta med anledning av 

att konsumenter med hjälp av recensioner söker efter vilka alternativkostnader som 

existerar. Detta i form av att söka efter tidigare upplevelser kring lång frakttid eller dålig 

kvalité och liknande negativa erfarenheter.  

Vi ser ingen vinning för företag i att satsa på att öka trovärdigheten för negativa 

klädrecensioner. Därför existerar rekommendationer för att bemöta dessa men inte för 

att få konsumenter att känna större förtroende för negativa recensioner. Tidigare studier 

har funnit skillnad i trovärdighet mellan negativa skriftliga och negativa statistiska 

recensioner (Hong & Park, 2012) och denna skillnad presenteras för att läsaren ska få en 
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uppfattning om kunskapsläget, inte för att utnyttja informationen i ett 

recensionsverktyg. 

6.3 Recensioners roll i köpprocessen 
Efter genomförd analys framstår recensionsanvändningen som annorlunda än vad den 

tidigare beskrivits i samband med köpprocessen (Engel et al., 1990). Det kan 

konstateras att en utveckling av köpprocessen är legitim och därför presenteras en 

modifierad version (Figur 2). Det behov som tydligt framkommit ur examensarbetet 

berör främst köpprocessen i ett digitalt sammanhang. En tydlig ökning av 

recensionsanvändningen är synlig. 

Informationssökning, alternativutvärdering och recensionsanvändning är 

processer som sker växelvis. Den tidigare modellen av köpprocessen förutsätter att 

konsumenter vistas i stadiet Informationssökning och sedan övergår till 

Alternativutvärdering, för att inte återvända. Ett alternativt betraktelsesätt som kan 

appliceras för ett digitalt sammanhang är att betrakta dessa tre processer som en loop. 

En loop där konsumenter befinner sig tills de är redo att gå vidare till nästa steg, 

Genomförande av köp.  Denna modell förutsätter till skillnad från den tidigare, inte att 

konsumenten vistas i varje steg av Köpprocessen endast en gång utan beaktar den 

påverkan som konsumentrecensioner kan ha. Denna modifierade modell av 

köpprocessen tillåter en konsument som befinner sig i Alternativutvärderingen att ta del 

av recensioner, konstatera att inget alternativ längre är aktuellt och sedan återgå till 

informationssökningsprocessen. Konstateras kan att det inte är givet att 

Alternativutvärderingen påbörjas efter att Informationssökningen är avslutad och därav 

kan recensioner tilldelas en större roll än innan. Detta då recensioner har påverkanskraft 

att sända tillbaka konsumenten till föregående stadie. 

 

 

 
 

 

 

 
Figur 2. Modifierad version av Köpprocessen.   
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6.4 Sammanfattning 

Slutsatsen inleds med att upprepa problemformuleringen som lyder: Examensarbetets 

forskningsproblem är att utreda hur trovärdiga recensioner förmedlas genom 

information om avsändaren och dess omdöme. Den första forskningsfrågan: Vilken 

information om avsändaren i digitala klädrecensioner uppfattas trovärdig av 

konsumenter i en köpprocess? Besvaras genom att konstatera att olikhetskänslor som 

förmedlas genom information om ålder, plats eller bild bör undvikas. Istället är 

anonyma recensioner att föredra då dessa i motsättning till tidigare forskning (Forman et 

al., 2008) uppfattas mest trovärdig. Vidare klargörs att manipulation av recensioner inte 

är ett fenomen som konsumenter beaktar men att en spridd information om fenomenet 

har förmåga att ändra detta. 

Den andra forskningsfrågan: Vilken typ av information i digitala 

klädrecensioners omdöme uppfattas trovärdig av konsumenter i en köpprocess? 

Besvaras genom att konstatera att typen av plagg påverkar vilken information som bör 

ingå i omdömet. Recensioner beaktas inte för alla typer av varor och mest aktuellt är att 

erhålla recensioner för dyra köp. Därför är det av vikt för marknadsförare att förstå sin 

plats på marknaden. 

Även omdömets utformning påverkar trovärdigheten och skriftliga omdömen 

inom vissa givna ramar är att föredra. Negativa omdömen riskerar påverka 

trovärdigheten negativt och det förespråkas att dessa bemöts synligt. Felaktigt 

utformade recensioner är bättre än inga alls då recensioner medför trovärdighet till hela 

webbutiken. 

Kapitlet avslutas med att konstatera att recensioners roll inte tilldelats 

tillräckligt stor plats i tidigare beskrivningar av köpprocessen och en modifierad version 

med recensioner som ett eget block presenteras.  
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7. Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel presenteras inledningsvis en bidragsdiskussion. Detta följs av 

en etisk diskussion om vilken inverkan det berörda fenomenet har i en samhällelig 

kontext. Kapitlet avslutas med rekommendationer till framtida forskning.   

7.1 Bidragsdiskussion 
Examensarbetet utgör ett bidrag i marknadsförares förståelse för hur klädrecensioner 

bör utformas för att förmedla så hög grad av trovärdighet som möjligt. Tidigare 

existerar studier som fördjupat sig i att titta på hur enskilda faktorer påverkar 

trovärdigheten. Det som skiljer examensarbetet från dessa är att examensarbetet 

inkluderar flera faktorer och visar på vilken kombination av information som genererar i 

mest trovärdiga klädrecensioner. Marknadsförare kan i praktiken använda produkten av 

detta examensarbete för att utöka förståelsen för och förbättra sin recensionstjänst, för 

att därmed öka användningen och förhoppningsvis bättra sin lönsamhet genom ökad 

försäljning. 

Examensarbetet kom även att bidra med en modifierad version av Engel et al.’s 

köpprocess (1990). Den modifierade versionen speglar den roll recensioner har i ett 

sammanhang av digitala klädköp. Den nya modellen speglar köpprocessens roll i 

sammanhanget på ett mer realistiskt och uppdaterat vis än tidigare. Detta resulterar för 

säljande företag i att mer uppmärksamhet bör riktas åt recensioner än vad ursprunglig 

modell (Engel el at., 1990) förmedlat.  Resultatet i examensarbetet visar att 

försäljningen till viss del, går att påverka genom recensioner. Recensioner tyckts få en 

allt större roll i konsumenters digitala köpprocess och därför bör resurser läggas på att 

optimera och utveckla recensionsverktygen. 

  

7.2 Etisk diskussion 
En etisk diskussion bör även lyftas för att fastställa vad som utgör manipulation och 

inte. Det som formats i detta examensarbete är arbetssätt för marknadsförare att styra 

recensenten i vilken information som lämnas. En fråga som bör utredas är om detta är 

en typ av manipulation, eller handlar manipulation istället om att radera yttranden som 

inte framstår som gynnande för företaget. En utgångspunkt är att låta syftet svara på om 

de aktiviteter som görs motsvarar manipulation eller inte. I detta fall utgör 

rekommendationerna främst en strävan efter att uppnå så trovärdiga klädrecensioner 

som möjligt och detta bör inte vara ett syfte som likställs med manipulation. Däremot 

finns inslag i examensarbetets rekommendationer till praktiker som kan betraktas som 

en form av manipulation, då syftet inte är lika inriktat på konsumentens bästa. 

Negativa statistiska recensioner har i tidigare studier påvisats uppfattas mer 

trovärdiga än skriftliga negativa recensioner (Hong & Park, 2012). I examensarbetet 

återfinns en rekommendation som handlar om att företag inte bör arbeta för att främja 

trovärdigheten i negativa recensioner och därmed inte bör beakta ovan nämnd skillnad. 

Detta skulle kunna ses som en typ av icke etiskt korrekt agerande och en form av 

manipulation då alla recensioners trovärdighet inte försöker förbättras utan enbart de 

som företaget har vinning av. 

Intressant är att i framtida studier undersöka och vidare utreda huruvida 

anonymitet är önskvärt i situationer när manipulation är bekräftat. Det framkommer i 

det empiriska resultatet att manipulerade recensioner inte är ett erkänt fenomen och 
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ingenting som klassas som en problematik värd att beakta. Samtidigt som det tidigare 

bevisats att manipulationer av recensioner existerar storskaligt (Hu et al., 2012). Detta 

är ett problem som tids nog kommer behöva bemötas med åtgärder och regleringar för 

att recensioners trovärdighet skall bestå och för att recensioner som fenomen även i 

framtiden skall kunna fylla den viktiga funktion de gör idag. 

En lösning på denna problematik kan vara att applicera en typ av 

kvalitetsstämpel i miljön i webbutiker som säkerställer att recensionerna inte har 

manipulerats eller korrigerats på något vis. Denna kvalitetsstämpel blir samtidigt det 

informativa medel som tidigare nämndes, som krävs för att sprida kunskap och vetskap 

om fenomenets existens. Vi har dels genom att vi själva utgör konsumenter men också i 

seriösa försök att hitta, granskat praktikernas värld och inte funnit någon som tillämpar 

någonting liknande den kvalitetsstämpel som förslås i examensarbetet. 

 

7.3 Rekommendation till framtida forskning 
En rekommendation till framtida forskning är att utreda hur en sådan kvalitetsstämpel, 

som ovan nämndes, rent praktiskt kan utformas och hur de båda kriterierna icke 

manipulerade recensioner och anonyma avsändare är förenliga eller inte. Även vem som 

är lämplig att utfärda kvalitetsstämpeln bör utredas. Hu et al. (2012) påstår att 

återförsäljare aktivt motarbetar manipulation av recensioner och antar att det är 

varumärkesägarna som manipulerar. En annan teori är att båda parter är kapabla till 

manipulation, detta med anledning av att även återförsäljare har att vinna på att de 

produkter som säljs framstår som attraktivare. Därav föreslås att en extern tredje part 

bör ansvara för recensionernas kvalitetsstämpel. Hur trovärdighet förmedlas genom 

kvalitetsstämpeln är även viktigt att utreda för framtida forskning. Om denna 

kvalitetsstämpel är önskvärd och efterfrågad även vid andra produktgrupper kan vidare 

studeras i framtida forskning. 

I det empiriska resultatet var skillnader mellan vilken information konsumenter 

vill ta del av och vilken information konsumenter vill dela med sig av tydliga. Detta är 

någonting som vidare bör studeras för att utreda hur dessa kolliderande krav kan förenas 

i recensionsverktyget. 

Framtida forsknings kan också studera köpprocessen ytterligare. Två tänkbara 

forskningsproblem att studera har uppmärksammats. Det första studieområdet berör 

huruvida en utveckling av en digital köpprocess är legitim även för andra 

produktgrupper än kläder. Det andra förslaget är att studera köpprocessen i en fysisk 

kontext för att ta reda på om en utveckling av köpprocessen speglar verkligheten på ett 

mer realistiskt vis även då. 

  

7.4 Sammanfattning 
Kapitlet inleds med en bidragsdiskussion där författarna konstaterar att examensarbetet 

har bidragit med en ökad förståelse för hur recensioner bör utformas för att erhålla hög 

trovärdighet. Samt att marknadsförare kan använda produkten av examensarbetet för att 

utöka förståelsen för och förbättra sin recensionstjänst det konstateras även att den 

modifierade modell av Köpprocessen som presenteras i arbetet utgör ytterligare ett 

bidrag.  

              En etisk diskussions hålls som behandlar vad som utgör manipulation och inte 

och författarna menar att syftet många gånger kan visa svaret. Vidare lyfts ett förslag 
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att, med hjälp av en tredje part, applicera en form av kvalitetsstämpel i webbutiker för 

att hjälpa konsumenter att identifiera äkta recensioner. Vidare lyfts detta som en 

rekommendation till framtida forskare att studera närmare och undersöka om kriterierna 

anonyma recensioner och icke manipulerade recensioner är förenliga eller inte.  

                Framtida forskare rekommenderas även studera hur skillnader mellan vad 

konsumenter vill ta del av i en recension och vad de är villiga att dela med sig av 

kolliderar och hur detta kan bemötas genom olika åtgärder. Den sista 

rekommendationen som ges är att studera den modifierade versionen av köpprocessen 

både för andra produktgrupper och i en fysisk kontext. 
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8. Begränsningar 

Examensarbetet har begränsats till att enbart studera recensionsanvändning vid klädköp, 

därför bör inte antas att resultatet är applicerbart på andra produktgrupper. En annan 

begränsning är att recensioners datering och könsmässiga skillnader inte inkluderades i 

examensarbetet. Något som vidare begränsar analysen av det empiriska materialet är att 

vilken påverkan oetiskt agerande i form av tillåtande av manipulerande recensioner inte 

lyftes under fokusgruppsintervjun. Av samma anledning finns heller ingen grund för att 

spekulera i vilken vinst eller förlust det säljande företaget kan göra genom att ta 

ställning i frågan och välja att använda sig av någon form av kvalitetsgaranti. 

Fyra av sex respondenter var högutbildade och även detta är någonting som 

kan speglas i resultatet. I det empiriska resultatet tenderar de högutbildade 

respondenterna att framstå mer källkritiska än de som inte är högutbildade. 

  Högutbildade individer bör med anledning av genomförd utbildning ha en bättre 

förståelse för vikten av källkritik som kan anses var nära relaterat till det problem som 

studeras i uppsatsen. Detta är inget som beaktats i examensarbetets slutsatser men är en 

tänkbar förklaringsansats som skulle kunna studeras vidare i ett annat sammanhang. 
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Bilaga 1. Reflektioner 

Jennifers reflektioner 

 

Inledningsvis var det för mig inte givet att skriva examensarbetet tillsammans med 

någon. Kursansvarigs uppmaning var att det är en god idé att skaffa sig en partner och 

detta väckte oroskänslor. Jag är i efterhand glad att jag beslutade mig för att skriva 

tillsammans med någon och Anna förefallet även i efterhand som ett klokt val. Jag har 

lärt mig att den stora fördelen med att vara två i ett projekt är att samma person inte 

måste vara drivande konstant och att en partner att diskutera med är att värdera högt. 

Som par har vi avlöst ansvarsrollen från varandra och tagit över stafettpinnen på ett sätt 

som i slutfasen känts självklart. Att arbeta tillsammans i en grupp kräver lyhördhet, 

tålamod och samarbetsvilja för att resultatet ska bli bra. Detta tycker jag att vi har både 

lärt oss, utvecklat och åstadkommit under arbetets gång. Partnerskapet har fungerat utan 

intriger och vi har på ett förstående sätt visat respekt för varandras behov, tagit vara på 

varandras styrkor och stöttat varandras svagare sidor.    

  Arbetet har fördelats jämnt. Vi har båda tagit mer ansvar för olika delar av 

arbetet. Jag har varit den som varit mest drivande och initiativtagande i skrivprocessen 

och i analysen av det empiriska materialet. Jag har tagit mycket ansvar för att textens 

utformning och innehåll blivit i enighet med den rapportmall som ska följas och 

uppsatsens direktiv i sin helhet. Anna har kompletterat mig med att vara noggrann och 

ifrågasättande medan jag ofta har ett högre tempo och ser längre fram i arbetsprocessen. 

Jag har lärt mig att det är av vikt att jag får distans från arbetet för att kunna applicera 

den noggrannhet Anna besitter på arbeten i framtiden. Ur detta har jag lärt mig att jag, 

vid framtida självständiga arbeten har att vinna på att på samma konstruktiva vis 

ifrågasätta de arbeten jag genomför. Detta oavsett om det är i ett sammanhang av studier 

eller i arbetsrelaterade situationer. 

Anna har tagit ansvarsroller som moderator vid intervjutillfället och primärt varit den 

som fört dialog mot handledare även om vi givetvis formulerat frågeställningar 

tillsammans. Möjligheten att ha kontakt med handlaren har underlättat arbetsprocessen 

på olika vis, bland annat genom att den konstruktiva kritik eller de frågorna som 

erhållits, hjälpt oss att reflektera över arbetet och på så vis komma framåt i 

arbetsprocessen. Jag har lärt mig att det ligger ett värde i att ha ett par utomstående ögon 

som betraktar arbetet och kommer med nya perspektiv.   

De faktakunskaper jag erhöll innan examensarbetet har utvecklats något enormt 

och jag tror mig ha en erhållit en god grund för att arbeta vidare inom ämnet. Kanske 

praktiskt eller genom vidare studier. Utöver rena faktakunskaper har jag rent praktiskt 

lärt mig hur en större uppsats konstrueras och hur den ska byggas upp från grunden. Jag 

har under arbetets gång utvecklat ett källkritiskt förhållningssätt som jag innan inte 

besatt. Tidigare riktades mitt fokus mot att förstå vem den bakomliggande författaren 

var och att genom tappra försök förstå vilket anseende denna har. Detta har nu 
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kompletterats med att jag själv, genom att se till exempelvis trovärdighet och validitet, 

kan bedöma om vetenskapliga texter på ett övergripande vis erhåller god kvalité. Jag har 

utvecklat mitt sätt att söka kunskap och kan på ett effektivare vis än innan läsa in mig på 

ett forskningsproblem. Andra metodkunskaper jag erhållit är att applicera en 

undersökningsmetod på ett aktuellt forskningsproblem, att genom kunskap om 

trovärdighet, reliabilitet och validitet, säkerställa en uppsats är av god kvalité. Arbetat 

med analys och slutsats har givit mig kunskaper i hur man för en argumentation och hur 

olika argumentationskedjor byggs upp. Dessa kunskaper har erhållits både genom 

litteratur som tagits del av men också genom praktiskt genomförande.  

Jag har erhållit en förståelse för det bakomliggande arbetet vid vetenskapliga texter och 

förhåller mig ödmjukare till dessa än innan. En förståelse har även utvecklats kring att 

vetenskapliga studier är en helhet där samtliga delar har tydliga kopplingar till varandra 

och hur de inledande besluten om forskningsansats eller vilket perspektiv som erhålls 

kommer att forma hela studien. Detta tycks såhär i efterhand utgöra självklara saker 

men är någonting som jag förstått på ett djupare plan då arbetet med examensarbetet 

varit storskaligare än tidigare studier. Att uppsatsen under hela processen har utvecklats 

och förbättrats speglar tydligt den kunskapsutveckling som erhållits. 

En utmaning har varit att förstå vilka förväntningar och krav som existerat på 

oss som studenter. Olika bud har spridits mellan studenterna i kursen och på olika håll 

har ibland kolliderande rekommendationer erhållits. Jag har av detta lärt mig vikten av 

att vara trygg i att veta vilket syftet är och vilka direktiv som är korrekta. Jag tror att 

viktigt för mig är att behålla ett självförtroende och att på ett sunt vid skilja på 

rekommendationer och krav.  

En annan utmaning har varit att under den förhållandevis långa tid 

examensarbetet pågått, hålla sig till ämnet och inte fara iväg på intressanta sidospår. 

Tidigare kurser har varit hälften så långa och det är endast i ett fall de i sin helhet bestått 

av uppsatsskrivande, vid kursen Individuell fördjupning. Därför var det för 

examensarbetet både utmanande och lärorikt att få visa prov på förmåga att behålla 

relevans och fokus för att inte inkludera eventuella sidospår. Stundvis har intressanta 

aspekter utanför ämnet inkluderats och en diskussion har fått föras om vilka delar som 

ska behållas och vilka som ska tas bort. Detta har varit lärorikt och framför allt vidgat 

förståelsen för att det finns fler än ett perspektiv. Jag har lärt mig att på ett bra sätt 

förklara att jag anser att innehåll inte utgör relevans och jag därmed anser att det bör tas 

bort. Detta samtidigt som jag har lärt mig att bemöta likadana synpunkter tillbaka! 

Jag är stolt över examensarbetet och över min insats samtidigt som har förståelse 

för att det kan finnas förbättringsmöjligheter och alternativa arbetsmetoder att tillämpa. 

Jag är nöjd med på vilket sätt arbetsprocessen fortskridit, hur samarbetet har fungerat 

och avslutningsvis med uppsatsen i sin helhet! 
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Annas reflektioner 
 

Examensarbetet har bidragit till både ny kunskap samt tillämpning av tidigare kunskap 

från redan avlutade kurser, som i sin tur utvecklats.  

Då vi under utbildningens gång haft ett flertal arbeten med enklare rapportstruktur 

kändes examensarbetet som en passande utmaning för att slutföra och binda samman de 

kunskaper som genererats av utbildningen. Det valda ämnet för examensarbetet var 

också lämpligt, dels utifrån utbildningens huvudområdet företagsekonomi samt att jag 

och min samarbetspartner båda var pålästa på ämnet sedan innan. Det är ett ämne vi 

båda arbetat med i kursen individuell fördjupning. Samarbetet har fungerat mycket väl 

då vi framhävt våra individuella styrkor och alltid diskuterat val innan besluts har tagits. 

Arbetsfördelningen av examensarbetets olika delar har varit jämnt fördelat och vi har 

alltid försökt arbeta effektivt.  Till exempel när Jennifer och jag strukturerade sökandet 

av tidigare studier och teori, detta gjordes utifrån årtal så vi tillsammans täckte av så 

många relevanta studier som möjligt. Det utgjorde också att vi inte sökte på samma 

ställe och därmed inte läste samma sak. De material som ansågs bra sparades för att 

tillsammans senare diskuteras.  Jag har främst ansvarat för metoden, rollen som 

moderator, kommunikation med berörda respondenter och handledare. Jennifer har 

ansvarat mer för skrivprocessen och varit drivande i analysarbetet. Tillsammans har vi 

varit noggranna och ifrågasättande för att vara överens om vad som skrivs och hur 

arbetets skall utformas.  Vi har även lärt av varandra, min samarbetspartner har bättre 

skrivkunskaper än mig, vilket sin tur bidragit till att jag själv lärt mig mycket gällande 

mitt eget skrivande. Jag är mer noggrann med mitt egna språk och vill påstå att mitt 

vokabulär förbättrats efter arbetet med uppsatsen.  

Jag har breddat mina metodkunskaper vid insamling av information av teori samt fått 

förståelse av vikten av att tydligt redogöra för arbetets olika delar.  Detta innefattar att 

noggrant motivera och argumentera för beslut som tagits i arbetet, vilket utvecklar 

kunskaper och stärker ens egna tankar samt ger en stabil grund att stå på. Jag har även 

lärt mig att kritiskt granska material på ett mer grundläggande vis. Detta genom att 

tänka på aspekter som årtal för publicering, antal citeringar, författarnas bakgrund samt 

sett till den vetenskapliga karaktär som källan innefattar.  Det har även inneburit att väl 

anpassade artiklar avisats då dess status/egenskaper inte uppnått standarden som önskats 

i examensarbetet.  Min förståelse för begrepp som trovärdighet, reliabilitet och validitet 

har utvecklats och hur de begreppen genomgående skall försvaras i examensarbetet.  

Gällande faktakunskaper har examensarbetet resulterat i att jag självklart fått mer 

kunskaper om valt ämnesområde men också att kombinera grundläggande processer 

med nyare fenomen. Både se kopplingen med tidigare studier samt att beakta 

grundteorier för att sedan koppla samman med aktuella företeelser. Jag syftar här till 

exempel till recensioners roll i köpprocessen.  

         Vår kontakt med handledare har bidragit till att vi fått reflektera ytterligare 

gällande val som gjorts i examensarbetet och samtidigt genom detta fått utmana oss att 
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tänka och lösa problem, utan att gå utanför de givna ramarna för arbetet. Färdigheter 

som utvecklats är att arbeta på ett noggrannare vis, att se arbetet på ett objektivt sätt 

samt att kunna växla perspektiv mellan att se arbetet i sin helhet och fokuserat. Flera 

lärare har varit involverade i arbetsprocessen, till exempel via seminarium. Detta har 

varit bra att få synpunkter men också blivit ett hinder då olika lärare har delade åsikter 

om hur arbetet skall utföras. Det har varit svårt att urskilja vad som är rätt och fel, vilket 

har bevisat vikten av att tro på sig själv och sitt arbete.  Det har även varit utmanande att 

inte favorisera delar i arbetet men förståelse finns att man hela tiden måste vara öppen 

för ny information, arbetssätt och metoder. Förståelse finns även av vikten att hela tiden 

växla mellan att se på arbetet i sin helhet men även kunna djupdyka för att förbättra på 

detaljnivå.  

Min förståelse för att arbeta med begrepp, definitioner och perspektiv på ett detaljerat 

sätt har även utvecklats. Till exempel var det av stor vikt att få respondenterna i empirin 

att ha liknande definition på recensioner som vi utgått från i examensarbetet, detta för 

att överhuvudtaget kunna tillämpa empirin. Detta gällde även med begrepp som till 

exempel trovärdighet, någon som kan anses underförstått för vissa men svårdefinierat 

för andra.  

Det har även varit utmanande att konstant bolla tillbaka arbetet till forskningsfrågorna 

och inte sväva ut. Jag förstår nu att ett begränsat välgjort arbete ändå innefattar många 

timmars arbete, att begränsningar är viktiga att ha för att specificera valt ämne och 

genom det kunna generera i ett bidrag till forskning. Jag är idag väldigt ödmjuk i 

genererande av ny kunskap och har en ökad förståelse av det bakomliggande arbetet.  

Arbetsprocessen börjar gå mot sitt slut och uppsatsen börjar bli klar. Jag känner mig 

väldigt nöjd över min insats samt över vad uppsatsen resulterat i. Processen har varit 

roligare än vad jag först förutspådde och jag kan tydligt se att detta har bidragit till goda 

användbara kunskaper inför framtiden.  

Reflektionen kommer att utvecklas fram till att slutinlämningen är gjort. Detta på grund 

av att lärandeprocessen är pågående till examensarbetets slut. Därav kan 

kompletteringar göras. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide utgör en lista över de områden och de frågeställningar som skall 

beröras under en intervju. 

 

Struktur 

 Deltagarna ska först fylla i blanketterna 

 Inledning, presentation av ämnesområde.  

 Berätta syfte och tanke med intervjun, hur informationen kommer användas och 

att de har möjlighet att ta del av slutrapporten. 

 Berätta att inga identiteter kommer finnas med i arbetet och att respondenterna 

därför är anonyma. 

 Information igen, om att inspelning kommer att ske och därav uppmaning att 

stänga av telefoner och gå på toaletten innan. 

 Information om tänkt tidsåtgång samt att ingen åsikt är rätt eller fel.  

 

 

Frågeställningar 

1. Vad är recensioner för er? 

2. Vad är trovärdighet för er? Ordet trovärdighet, vad är viktigt, vad betyder för 

dig? Vad är viktigt, vad oviktigt?  

3. Använder ni recensioner och när gjorde ni det senast? Varför? Hur? 

4. Skriver ni recensioner?  Vad skulle få er att skriva recensioner? 

5. Vad är viktigt när man pratar om recensioner? Vad är en trovärdig recension? 

6. Vem skrivs recensionen riktad till: Är det till företaget eller till medmänniskan? 

7. Genom vilken typ av information kan man identifiera sig i en recension? (Fråga 

om de som inte nämns: Ålder, bild, plats, sociala medier, BankID, mått och 

storlek, statistiskt v.s skriftligt.) 

8. Vad får er att uppfatta en recension trovärdig? 

9. Vilken information är ni villiga att dela med er av? 

10. Vad tänker ni om anonyma recensioner?  

11. Hur tror ni recensioner kommer se ut i framtiden? 

 

 Avslut. Tacka för deltagandet! 
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Bilaga 3. Transkribering av fokusgruppsintervju 

Transkribering av fokusgruppintervju 

Nedan följer en transkribering av den fokusgruppsintervju som ligger till grund för 

examensarbetet. Respondenterna benämnas 1, 2, 3, 4, 5 och 6 för att enklare skilja dem 

åt. Moderatorn benämns med bokstaven M. Innan fokusgruppsintervjun började fick 

respondenterna fylla i sitt namn, ålder, kön och sysselsättning på en framtagen blankett. 

De fick även bekräfta att de gjort minst tre köp i digital miljö samt godkänna att 

fokusgruppsintervjun spelades in (se bilaga). Fokusgruppsintervjun hölls i en avskild 

miljö fredagen den 18 Mars, 2016. 

 

M: Sådär, välkomna hit. Vi håller på att skriva vår kandidatuppsats i företagsekonomi 

och som ämne har vi valt att skriva om recensioner. Vi tänker oss att ni ska diskutera 

tillsammans lite olika frågor som handlar om recensioner på nätet vid klädinköp. De 

första frågorna vi tänkte ställa tänkte vi bara gå varvet runt så får man berätta om man 

har nåt att säga, det finns inget rätt eller fel och har man inget att säga så gör det inget. 

 

M: Är det något ni inte förstår är det bara att fråga för det är ett rätt svårt ämne att förstå 

bara sådär.  Vi går varvet runt så får ni berätta om ni använder recensioner och när ni 

gjorde det senast. Vi kan börja hos dig. 

 

[Nickande mot respondent 1]. 

 

1: Jag använder mest recensioner till lite dyrare saker, mer för elektronik och såna saker. 

Jag kan handla t-shirts online och så men ska jag köpa en kostym handlar jag de hellre i 

fysisk butik. Men jag letar efter mer personliga recensioner, det känns inte så trovärdigt 

om någon är jättepositiv till något. Men man letar mer efter negativa recensioner, det är 

jag mer benägen att tro på än positiva av nån anledning.  

 

M: Vad bra, nästa. 

 

2: Jag använder mest recensioner till min dotters kläder, men främst professionella 

recensioner från typ konsumentverket eller så. Jag litar sällan på kvalitén på normala 

kläder, det handlar mer om passform och funktion. Är jag redan intresserad av ett plagg 

så finns de inte så mycket som kan hindra mig från att köpa de. Jag använder mest 

recensioner till funktionskläder, kanske bara till och med. 

 

M: Tack. Använder du recensioner? 

 

3: Handlar nästan ingenting på internet. Jag handlar bara på internet för att det är 

billigare än i de vanliga butikerna. Jag vill vara säker på vad jag får, jag handlar alltid 

bara saker som jag redan har koll på, eller som jag sett andra ha.  Annars läser jag 
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recensioner i så fall för att ta reda på om det är nått struligt eller jobbigt runt köpet. 

Liksom varför är det så billigt?  

 

[Respondent 4 och 6 nickar instämmande.] 

 

M: Okej. 

4: Nej jag använder inte recensioner till kläder direkt, mer till resemål och produkter till 

håret och så vidare. Kanske om någon recension menar att storlekarna skiljer sig åt eller 

sådär. Eller i och för sig, träningskläder brukar jag titta på. Det är viktigt att de har bra 

material och sånt där. 

 

[Samtliga respondenter instämmer.]  

 

M: Om någon skulle tycka att den var ful då? 

 

4: Nej då skulle jag ändå beställa den, annars är det bara att skicka tillbaka den ju. Alla 

har olika smaker. 

 

M: Bra. Använder du recensioner? 

[Riktat mot respondent 5]. 

 

5: Jag handlar mycket på nätet. Klädrecensioner är ett sätt att ta reda på vad jag får. 

Om företaget verkar hålla vad de lovar. Däremot kan de ibland bero på hur dyrt plagget 

är, är det bara en t-shirt för 100 spänn, 200 spänn, då lägger jag inte så mycket energi på 

recensioner. Men ska jag köpa nåt för 1000, 2000 spänn, en kappa, då är jag mycket 

noggrannare på att kolla. En t-shirt skiter jag i, det är ju lite slit och släng, typ 

vardagsplagg. 

 

M: Vad kollar du då? 

 

5: Kommer den passa, ser den ut som det gör på bilden. Om kvalitén, om någon skriver 

att nåt gått sönder fort eller tappar färg eller nåt, inte vet jag. I alla fall det som kan få 

mig att inte köpa. Det är ju inte särskilt intressant att läsa någon som uttrycker att den 

tycker ett plagg är snyggt till exempel. Det tycker ju jag uppenbarligen också för jag har 

ju tryckt på plagget. Då jag läser recensioner får de negativa recensionerna mer power 

helt klart, de fångas mer. Men om en hel radda skrivit positiva saker och så kommer de 

en negativ kanske jag inte lägger ner så jättemycket vikt vid den då. 

 

2: Exakt! Jag tänker att man snarare vill veta om en tröja som man betalat lite mer för 

blir nopprig eller förstörd efter tre månader. Typ Zara får ju lätt småhål till exempel. 

 

5: Ja, man vill gärna bli varnad om typ sömmarna släpper. Jag tänker att jag vill ta reda 

på om jag får valuta för pengarna inte eller inte. Fast å andra sidan tar det ju ett tag 

innan man märker sånt…  
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2: Kvalitén handlar ju också om att jag är säker på att plagget lever upp till vad de lovat. 

Köper jag en vinteroverall till min dotter läser jag gärna om vilka erfarenheter andra 

haft av den. Det är ju inte säkert att hon berättar att hon blir kall eller så. 

 

M: Använder du recensioner? 

 

[Riktat mot respondent 6] 

 

6: Nja, det är främst vinterkläder eller jackor. Det ska vara värt de pengar jag lägger ut 

så då tittar jag lite på recensioner för att se om de håller måttet. Som du sa tror jag 

använder jag mer recensioner till lite dyrare grejer, typ över 1000 kronor är ju dyrt. 

[Respondent 6 nickar mot respondent 1]. 

 

[Respondent 4 instämmer]. 

 

M: Varför är det så då? 

 

6: Jag vet inte, man är väl inte lika rädd om den ifall den är billig men köper man nåt 

dyrare för typ 2000 så vill man ju att den ska hålla i flera år. Då är de viktigare att kolla 

upp recensioner, en H&M-tröja är inte lika viktigt. 

 

[Varvet avslutas]. 

 

M: Vad är recensioner för er? 

 

1: Recensioner är alla olika utlåtanden som man kan hitta om en produkt. Jag tänker 

främst på recensioner i tidningar och intresseforum, typ fiskesidor eller bröllopstorget.  

 

2: Jaha, jag tänker snarare på konsumentverket och såna pålitliga organisationer.  

 

5: Jag tänker att det delvis är sånt men framför allt ser jag recensioner som skrivna av 

andra konsumenter. Såna man ser under produkterna i olika nätbutiker men också typ 

Rejta som bara har recensioner.  

 

3: Precis!  

 

[Respondent 3, 4 och 6 nickar instämde med respondent 5]  

 

M: Skriver ni någonsin recensioner? 

 

4: Det är ju en bra grej men jag gör de aldrig. 
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5: Jag gör det, jag måttbeställde en klänning en gång. Jag läste massa recensioner och 

blev i slutet jättenöjd så då skrev jag en recension för att säga att allt funkade jättebra 

och att jag blev nöjd. Skriver mest när det gällt något bra men förekommer också såklart 

vid negativa recensioner. 

 

M: Vad skulle få er att skriva en recension då? 

 

2: Jag tror jag skrivit recension men de är nog mer automatisk ifyllnad om frakten, om 

det uppnått förväntningarna och så vidare. Jag skulle nog snarare skriva recensioner om 

de gällde något negativt. 

 

M: Skriver du recensioner? [Riktat mot respondent 3] 

 

3: Nej men om jag skulle skriva recensioner så skulle det nog vara mest negativa 

upplevelser, de tog lång tid eller bara hälften kom. Då jag blivit arg, det skulle nog 

trigga igång mig. 

 

1: Man får ju mer energi av sånt, om något är dåligt än om något är bra. 

 

2: Det är otacksamt med kläder, resebolag vill man liksom tacka för att nåt blivit bra 

men de är inte samma som kläder. De ger inte känslan av tacksamhet. 

 

M: Varför skriver man då? Är det till företaget eller till medmänniskan? 

 

5: Nej, till konsumenten! [Bestämt tonläge]. Det är ju för dom tänker jag, jag skiter ju i 

om jag är snäll mot företaget, det är till konsumenten. 

 

1: Man vill tipsa. 

 

M: Är det för att ni också vill att dem ska göra de? 

 

1: Ja, fast om det är något jag är missnöjd med och vill bli ersatt för känns det rimligare 

för mig att kontakta företaget direkt.  

 

[Samtliga nickar instämmande.]  

 

5: Fast jag uppskattar ju att det finns recensioner. 

 

2: Jag tänker bara på företaget. 

 

5: Jag vill ju egentligen varna, hallå alla andra, köp inte här. Inte till företaget. 

 

M: Ni menar att det är extremfallen som skulle göra att ni lämnar en recension? 

 



63 

 

[Alla respondenterna instämmer]. 

 

M: Åt båda hållen? 

 

3: Jag tror det. 

 

5: Ja, det är den som ger något. 

 

2: Däremot är det ett nytt företag så är de ju bra med de vanliga recensionerna också, 

bara bevis på att allting funkar liksom. 

 

M: Nu har vi blivit lite varma i recensionstänket. Vad är trovärdighet för er?  Vad är 

viktigt vid klädrecensioner?  

 

1: Det är så olika beroende på situationen, men avgörande är ju om man kan lita på 

någonting. I detta fall ja, recensionen.  

 

2: Ja, alltså precis. Jag förstår inte riktigt vad det annars kan vara? 

 

3: Ja, jag håller med. 

 

[Respondent 4 nickar instämmande]  

 

5: Jag tänker att det är någonting som inger förtroende. 

 

M: Och förtroende för en recension då?  

 

5: Ja, alltså lite att innehållet känns äkta…  

 

6: Precis, att det känns äkta! 

 

M: Bra. Jo, tillbaka till identiteter. När man lämnar en recension så kan man ju fylla i 

olika typer av information om sig själv. Hur kan man identifiera sig? 

 

3: Kön och ålder? 

 

5: Sen vad de gäller kläder, de är Nice om någon skriver, denna passar mig bra, jag är 

1.70 lång och har storlek 38. Det är bra om man har samma storlek, det är nyttig 

information. 

 

1: Det praktiska bitarna är relevant, ålder och namn spelar ju ingen roll. Storlek och 

passform är bättre då de gäller kläder, de är det intressanta. 

 

[Samtliga nickar instämmande.] 
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M: Finns det mer? 

 

2: Jag är skeptisk. Är de här någon som har ett samarbete med företaget, jag bryr mig 

inte om kön och ålder, snarare har den här personen något samarbete med företaget. 

 

5: Du blir misstänksam! 

 

[Deltagarna skrattar] 

 

2: Ja. 

 

M: Vad skulle hindra misstänksamheten? 

 

2: En blogglänk ser i min värld ut som reklam. Jag tänker att den här personen skriver 

för egen vinnings skull. För professionellt skrivet kan också ibland kännas mekaniska, 

inte som en äkta person. 

 

4: Det är så svårt och veta när de är så mycket gällande alla bloggar nu för tiden 

 

2: Får jag den känslan efter en mening så kan jag inte ens fortsätta läsa. 

 

M: Vad tänker ni gällande BankID, hur ser ni på det? Att man bekräftas sin identitet via 

detta. Skulle de påverka?  

 

5: Färre skulle lämna. 

 

1: Innehållet skulle nog inte ändras, de är inte så mycket personligt som man skriver ut. 

 

M: Blir den mer trovärdighet? 

 

1: Nej tror inte de skiljer sig i innehållet. 

 

2: Jag ser inte att man låtsas va nån annan är ett problem. Eller? Kanske bara är jag. 

 

M: Kan den funktionen göra att man kommer runt manipulerade recensioner eller dolda 

samarbeten? 

 

1: Jag tror att det är så pass få som är bundna till företaget. 

 

5: Det handlar inte så mycket om att jag tror att någon utger sig för att vara nån annan, 

det är snarare hur recensionen är utformad. Det verkar vara någon som kanske inte 

upplevs äkta eller mycket stavfel, den här personen är kanske 15 år yngre än mig som 
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jag inte kan relatera till. Snarare än att de är jätteviktigt att personen Anna Karlsson 25 

är Anna Karlsson. 

 

2:  Ja, precis.. snarare åt det hållet. 

 

M: Så ålder kan spela roll? 

 

3: Ja om mormor 75 beställer nåt kanske det inte är nåt jag direkt har gemensamt med 

henne. 

 

M: Hur ser ni till profilbild då? 

 

3: Jag tror att bilden kan vara viktig ändå. Ser jag någon med snygg stil som jag ser 

liknar min, kan den ju ge mig inspiration, men jag är skeptisk till att jag skulle bry mig 

om att klicka på den. 

 

1: Jag är på samma spår, jag skulle aldrig klicka på en bild. 

 

4: Bilden kan ju ändå vara på någon annan. Man vet ju ändå inte om det är en riktig bild 

på personen. 

 

[Alla deltagare instämmer]. 

 

1: Jag brukar faktiskt använda mig av diskussionsforum som Flashback, där har folk 

bild men de är sällan på sig själva och anledningen att jag väljer dom är att de ofta är 

anonyma. De kan därför vara mycket ärligare, kanske för ärliga nästan kränkande. 

 

2: Ja! Jag har inte tänkt på de, det uppfattas ju ärligare för de har ju inget att vinna på 

om de är anonyma. 

 

1: Precis, då kan de dra på. Man får fortfarande väldigt ärliga recensioner. Det är en 

fördel med anonyma recensioner tror jag. Även om folk kan förstöra ändå genom att 

skriva positiva och negativa kommentarer så tror jag fortfarande att det är en sån 

minoritet, är det ett företag som är bra och har bra recensioner så kommer ändå inte en 

negativ att förstöra, vill jag tro. 

 

[Alla respondenter nickar instämmande.] 

 

1: Den här typen av forum finns ingen som redigerar, om någon med fula avsikter 

kommer in märkts det på en gång. 

M: Hur menar du när du säger att det märks? 
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1: Jo men att om det dyker upp någon som skriver en massa hittepå så blir den överöst 

av folk som har en annan uppfattning ofta. Folk är inte konflikträdda på samma sätt, jag 

tycker att det gör folk mer ärliga. 

 

5: Ja, vem gör sig det besväret? Vad får man ut av att skriva dåliga recensioner om man 

inte står för det? Om det inte är en dålig produkt, ett negativt inlägg skulle inte göra 

någon skillnad. Vem gör de på falska grunder? Men de kanske förekommer, jag vet inte. 

 

[Respondent 2 nickar och instämmer.] 

 

M: Vad tänker ni gällande nationalitet eller plats? Spelar det någon roll om den som 

skrivit att man befinner sig i Azerbajdzjan eller i Sverige i recensionen? 

 

5: Amerikaner har väldigt ful klädstil, deras råd skulle jag inte lyssna på. Men nej i det 

stora hela spelar det nog ingen roll. 

 

[Respondent 1 ler stort.] 

 

3: Håller med, det spelar egentligen ingen roll. Sen tänker jag att vi i Norden kanske 

klär oss mer lika än övriga Europa typ. 

 

[Alla respondenter instämmer i resonemanget]. 

 

2: Kan ni visa en gång till vad ni menar med en recension? 

 

1: Ja, jättegärna det! 

 

[Moderator tar upp en sida med förslag på en recension som visas runt för alla 

respondenter]. 

 

2: Ja men precis. 

 

1: Ja, man skrollar ju ändå alltid ner när man ska köpa nåt på internet. För att se överlag 

vad folk säger, sen om de påverkar en eller inte är ju en annan sak. 

 

5: Ja, jag kan ibland bara vilja se om de finns några recensioner överhuvudtaget. Finns 

det inga blir jag lite skeptisk och tänker, jaha är det inga som köpt den här produkten 

eller är de för att den är ny? 

 

1: Då googlar man gärna. 

 

M: Håller ni andra med om de, finns dom eller inte, spelar de roll? 
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2: Ja, är de en ny sajt eller bara ny för mig själv spelar det roll om de finns 

överhuvudtaget. 

 

5: Ja, speciellt de här samlade omdömet, med stjärnor, den här har fått 3,5 stjärnor, de är 

baserat på 20 svar. Bara en sån sak ger ju en överblick, ett snabbt sätt. Jag skulle inte 

ens klicka in på en sak som fått en stjärn a av typ 50 personer. 

 

1: Man orkar inte direkt forska runt, det går ju snabbt. 

 

M: Påverkas du av stjärnorna? [Riktat mot respondent 3] 

 

3: Nej jag tror inte de. 

 

M: Hur tänker ni gällande mått och storlek? 

 

4: Det kan vara bra att läsa. 

 

M: Hur viktigt är det? [Riktat till respondent 4] 

 

4: När det gäller kläder så är nog storlek och mått det viktigaste. 

 

5: Ja det är ju värdefull information. 

 

M: Är det genomgående för alla kläder? Är det någon speciell produktgrupp som skiljer 

sig? 

 

1: De dyrare plaggen är viktigare. 

 

6: Ibland kan man ju skriva in längd och mått, de sidorna tycker jag är bra. Vid otydlig 

information är recensioner viktigare. 

 

M: Ska vi gå vidare. Om nu, ni skulle ge en recension. Vad är ni bekväma med att ge 

för information om er själva? Skulle ni vara bekväma med att logga in med ert 

Facebook-konto? 

 

6: Det är innehållet som är det relevanta. Information om avsändaren är inte nyttigt för 

mig. 

 

2: Nej, precis. Plus att jag inte ser att det skulle tillföra något, men jag har ju inget 

facebook-konto i och för sig. Innehållet och hur man skriver det, stavfel och dåligt språk 

skulle däremot göra mig skeptisk till den som skrivit. 

 

M: Men det har ju ni andra. Vad tänker du om att koppla ditt Facebook-konto?  [Nickar 

mot respondent 1.]  
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1: Jag skulle inte vilja koppla mitt Facebook-konto. Jag tror dessutom att det kan göra 

att man är mindre benägen att skriva precis som man tycker, det skulle försämra 

trovärdigheten. 

 

5: Det påverkar inte vad jag skriver men däremot vill jag inte kunna bli uppsökt. 

Det gör inget att dom ser hela mitt namn, men jag vill inte att någon ska söka upp mig 

och ställa följdfrågor liksom. 

 

3: Jag skulle avstå om man måste koppla Facebook-konto. Kön, ålder, namn är okej 

men vill hålla mig anonym. Det hade inte gjort mig bekväm. 

 

[Alla håller med]. 

 

4: Längd och sånt är helt okej. 

 

3: Jag har inte gett personnummer eller efternamn. 

 

1: Det känns inte relevant för en recension. Ålder och kön är väl mer relevant. 

 

5: Nej inte mitt fullständiga namn eller söka upp mig på Facebook. Jag vill inte bli 

hittad. 

 

2: Så är det ju när det gäller kläder men när det gäller recensioner så tänker man ju 

aldrig på att vara anonym. 

 

5: Men vid hotell eller typ BrB är det ju en nödvändighet för man ska bo i någons hem 

eller de är mer seriös i alla fall. 

 

6: Jag förstår vad ni menar. 

 

2: Det känns alltid jobbigt att lämna ut personuppgifter. 

 

6: Det kanske är säkrare vid rese- eller hotellsidor för att alla andra gör det. 

 

M: Men om det inte skulle synas då? 

 

3: Nej det är samma sak. 

 

5: Nej precis, företaget har det ju ändå. 

 

2: Det känns dock säkrare med ett företag man känner till, än ett företag som är nytt. I 

alla fall för mig. 
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3: Alla uppgifter finns oftast om de är på aktuella sidan då du redan köpt en produkt. 

 

1: Handlar mest om att det är komplicerat, de ska gå snabbt annars skiter man i det. Det 

är svårt att självmant komma på att lämna en recension. 

 

2: Jag har nästan glömt köpet när jag gjort det, att gå in igen senare när varan har 

kommit typ två veckor senare känns bara jobbigt. 

 

5: Vid resor och så vidare får man ofta ett mejl efter där man kan fylla i hur upplevelsen 

varit. Är man nöjd eller missnöjd vill man gärna göra det. Då har man fått ett mejl som 

en påminnelse. Fast egentligen vill jag nog inte ha ett mejl från alla företag jag handlar 

från, de är en annan sak när det gäller resor. 

 

4: Ja, man måste påminnas iallafall på nåt sätt. 

 

2: Ja fast jag skulle nog aldrig göra det ändå. Kanske om jag skulle få typ rabatt på nästa 

köp. 

 

M: Räcker fem procent på nästa köp? 

 

2: Om det är en butik där jag ofta handlar, skulle fem procent räcka. 

 

4: Ja, precis. Om jag vet att jag kommer utnyttja rabatten räcker fem procent absolut. 

Ingen tvekan! Det kanske räcker ändå förresten...  

 

5: Det gör mig inte mer motiverad. Minst tio procent rabatt skulle jag säga! 

 

[Respondent 1, 3 och 6 instämmer.] 

 

1: Jag orkar aldrig med, visst om det är att klicka i hur många stjärnor ett plagg får men 

står det en ruta övrigt så skriver jag aldrig där. Det ska gå snabbt. Om det inte är bra 

kompensation de vill säga. 

 

2: Om det kommer upp typ en ruta vid sidan man köpt en vara ifrån som det står, kan du 

recensera din senaste vara? Du får 10 procent på nästa köp. Då skulle jag göra det! 

 

[Deltagare 1,4 och 6 nickar instämmande.] 

 

2: Eller att man får en lapp typ i kartongen när man får hem varan, men de krävs nog nåt 

automatiskt för att man ska orka göra det. 

 

M: Kryssfrågor eller skriva själv, vad föredrar ni att fylla i? 

 

3: Kryssfrågor! 
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[Samtliga håller med om att kryssfrågor är att föredra.] 

 

5: Men man kan ju ha kvar övriga kommentarer. 

 

2: Annars kan man ju typ ha, skriv tre meningar om vad du tyckte. 

 

M: Litar man olika på stora och små företag? 

 

1: Ja, små företag är ju kanske lite svåra att lita på ibland, då googlar man gärna. 

 

2: Små företag är jag mest orolig över. Eller ja, egentligen de som verkar nya och inte 

har lika avancerade hemsidor. 

 

6: Ett stort företag som är etablerat är ju safe. Man vet att man inte blir blåst av typ 

Adidas och framför allt vet man vad man kan vänta sig. Jag känner mig säker på vad jag 

får. 

 

4: Däremot finns det ju dyra märken också som man är säker på att de är bra. Då 

undersöker inte jag så mycket i alla fall. 

 

4: Ja vissa varumärken gör ju också att man litar mer på dem 

 

6: Ja, men typ Adidas! Där vet man ju vad man får, det är ett så känt varumärke. 

 

[Samliga nickar instämmande.] 

 

2: Fast en Adidas-recension gör ändå lite nytta. Ibland kollar jag bara att det finns en 

recension på någon produkt på en hemsida, typ för att vara säker på att det är en riktig 

hemsida, att jag inte blir lurad. 

 

1: Ja, då handlar recensionen inte egentligen om produkten utan snarare om själva 

företaget i sig. 

 

2: Ja, har någon beställt härifrån förut är ju de man vill veta. 

 

1: Jag tänker att det finns en ekonomisk aspekt av det också. Ett företag med en stabilare 

ekonomi, uppfattar jag som mindre sannolikt att missbruka mina personuppgifter. De 

behöver inte spela fulspel. 

 

M: Spelar det då ingen roll vem som skrivit recensionen? Hur mycket information som 

finns om avsändaren? 
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2: Nej det spelar ingen roll om de är snutta 89 eller Anna. Möjligen som jag tidigare sa 

kan stavfel och sånt göra mig osäker. 

 

M: Vi har ju också tänkt att vi vill titta lite på framtiden, hur tror ni att 

recensionsfunktionen kommer vara eller se ut i framtiden. Kommer det fortsätta vara 

som nu eller utvecklas? 

 

3: Gör man de enklare kommer de säkert öka. 

 

5: Jag tror verkligen inte att de kommer minska, snarare mer då näthandeln ökar. 

 

1: Många gillar nog också att recensera. Kolla bara på restaurangrecensioner och hur de 

ökat. De är nog samma personer som skriver produktrecensioner. 

 

4: Företag bör förenkla recensionsfunktionen! 

 

M: Betyder de att ni också kommer öka er användning och börja skriva recensioner? 

 

5: Ja, om man blir påmind! 

 

4: Ja, och att det blir enklare! Man sitter ju mer och mer uppkopplad, så det känns 

närmare att använda sånt nu än för några år sen.  

 

[Samtliga nickar instämmande.] 

 

2: Ja det kommer också bli snabbare leveranser vilket gör att de är enklare att skriva 

recensionen närmare själva köpet. Tiden mellan är ofta för lång. Frakt och leverans är så 

stor del av processen. 

 

M: Tror ni att företag läser recensioner? 

 

4: Jo, på min arbetsplats plockas alla dåliga recensioner bort. Jag tror också att det 

kanske dyker upp recensioner som svar på vissa.. 

 

3: Jag har skrivit falska recensioner till min kompis företag som gör fransar, jag har inte 

gjort fransar hos henne men jag skriver det för att hjälpa henne. Flera andra vänner har 

gjort samma sak. Jag tror att det är jättevanligt att folk gör så och jag tror absolut att 

företag läser. Det så viktigt verkligen!  

 

M: Vad vill ni se i framtiden? Hur tror ni att recensioner kommer att se ut i framtiden? 

 

5: Återigen den mest nödvändigaste faktan. De borde dock bli begränsat hur mycket 

man får skriva. 
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1: Ja, vissa skriver för långt. Max 100 ord eller nåt sånt där. 

 

[Visar cirka 2-3 cm med fingrarna. Övriga respondenter nickar instämmande] 

 

3: Ja de som inte överensstämmer med fakta om produkten bör stå. 

 

5: Vissa skriver berättelser, jag vill inte läsa det. 

 

2: Jag tror på fria ord men att det finns en slags mall. Som rubriker att följa. Det är 

viktigt att det utgör minimal ansträngning när man ska skriva verkligen. Ta så lite tid 

som möjligt, annars kommer jag inte göra det. och när man letar info också förstås. 

 

M: Hur menar du då? 

 

2: Men att tredje frågan alltid handlar om passformen typ. Jag tror dock att de skulle 

göra det svårare att skriva. För komplicerat. Men enklare att läsa och hitta exakt vad 

man vill åt. 

 

5: Det tror jag också på! Men kanske max 3 frågor med rubriker som ändå är relevanta 

för typen av köp, nyttig information liksom.  

 

[Respondent 3 och 6 nickade instämmande.] 

 

M: Vad tror ni om att koppla Facebook-kontot i framtiden. Om ni får information via 

facebook och lämna recensionen där via? 

 

6: Jag får lite Candy Cruz feeling 

 

1: Ja, jag tror inte alls att det blir bra. Mer som reklam. 

 

[Respondenterna hummar och diskussionen mynnar ut.] 

 

M: Sådär, då tror jag vi är klara. Tack för att ni medverkade och delade era åsikter. Det 

är ett intressant ämne men rätt svårt. Tack för att ni tog er tiden också och orkade 

komma hit en fredag. Just det, de kommer såklart också finnas möjlighet för dom som 

vill att även läsa arbetet när det är klart. 

 

[Efter att moderator avslutat intervjun fortsatte diskussionen bland respondenterna. 

Diskussionen leder in på hur företag kan arbeta med manipulerade recensioner.] 

 

5: Ja, det skulle vara rätt snyggt om företaget har på sin sida typ nån liten ruta eller där 

det står, vi raderar inga recensioner bara om de utgör någon hets mot folkgrupp.  

[Samtliga respondenter nickar instämmande.]  

De vore jättebra för man känner ju sig lite tryggare. Till exempel Rbnb, där kan man 
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inte ens ta bort recensioner som någon skrivit, typ om någon varit värsta creepy och bo 

inte hos honom. 

 

2: Ja allstå vi började typ bråka med vår Rbnb där vi bodde sist och då skrev min 

pojkvän en asarg recension och då ringde dom inom typ en timme och ville typ att man 

inte skulle lämna såna recensioner och typ hur kan vi lösa det här. 

 

5: Vilka ringde? 

 

2: Rbnb’s serivice. Men de va ju skitbra för de ringde både oss och han som vi var arg 

på så de löstes ju, båda var ju nöjda. Hon måste typ varit psykolog. [skratt] 

 

M: Men betyder de att de inte har möjlighet att ta bort sina recensioner? Rbnb allstå. 

 

5: Då hade ni ju kunnat se de? 

 

2: Precis, men de verkade vara nåt som gjorde att de reagerade på själva recensionen för 

den gick inte att skicka och sen ringde dom upp oss. Jag tror inte att han svor men nåt 

gjorde ju att de reagerade. 

 

5: Men det är ju bra att de försöker lösa problemet ändå. På så många sidor förekommer 

de ju negativa kommentarer. 

 

M: Skulle de ändra er attityd till att lämna recensioner om de fanns någon form av 

kvalitetsstämpel? 

 

3: Ja! 

 

[Alla instämmer]. 

 

1: Det är därför jag litar på Flashback för de är opartiska. Skulle företaget komma in 

skulle de bli ratade direkt.  Dom kan ju inte kontrollera allt, de är ju omöjligt så de 

mesta måste vara äkta. 

 

[Respondenterna börjar tala om ett mejl en av deltagarna fått som inte rör ämnet]. 

 

M: Men då avslutar vi på nytt här, tack återigen och de sista ni tog upp här var väldigt 

intressant. Hoppas ni tyckt att de varit roligt. 

 

[Fokusgruppsintervjun avslutas med att moderatorn sammanfattar i stora drag vad 

intervjun handlat om samt att alla kommer få möjligheten att läsa arbetet när det är 

färdigt. Respondenterna fyllde även att de samtliga fått nya tankar gällande att 

manipulerade recensioner faktiskt förekommer och kommer vara uppmärksamma på det 
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i framtiden. Moderatorn berättar även att intervjumaterialet kommer att skickas i skrift 

till alla deltagare.] 

 

 


