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Förord 
 

Vi skulle vilja börja med att rikta vår uppskattning till vår handledare Anna-Carin Nordvall 

som varit hjälpsam under hela terminen och gett oss betydelsefull feedback. Ett stort tack 

vill vi även rikta till Jesper Lindahl, trainee på Clas Ohlsons marknadsavdelning. Som 

kontaktperson på Clas Ohlson har han kommit med viktiga synpunkter samt hjälpt oss att 

göra datainsamlingen i butikerna möjlig. Tack även till Clas Ohlsons butikschefer med 

personal som varit tillmötesgående och hjälpsamma vid datainsamlingen samt att vi 

återigen vill tacka deras kunder som tagit sig tid att medverka i undersökningen. 

 

Tack! 

Mathilda Grönberg 

Linda Sjöström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 
Internets framväxt har gjort ett stort avtryck på försäljningen där det bringat med sig nya 

möjligheter för företag att skapa konkurrenskraft genom att etablera webbutiker. Denna 

marknad blir allt större då kunder letar sig ut på internet för en ibland smidigare shopping. 

När marknaden flyttar till internet gäller det att kunna behålla befintliga kunder och veta 

vad de efterfrågar. För kunder utvidgas möjligheterna att enkelt kunna dela åsikter och 

omdömen med andra konsumenter om produkter, personal eller om ett företag som helhet 

genom webbaserade recensioner och omdömen. Detta har uppsatsförfattarna tagit fasta på 

då detta fenomen är ett relativt nytt område och som förutsägs bli allt vanligare. Det finns 

studier kring ämnet där forskare tittar närmare på olika teorier och faktorer, men det finns 

desto mindre om hur allt hänger samman, vilket den här studien vidare kommer behandla. 

 

Med detta som grund ville uppsatsförfattarna undersöka kunders tankegångar gällande 

webbaserade recensioner och omdömen samt hur dessa påverkar deras tankemönster kring 

ett köp. För att kunna applicera detta i praktiken tog uppsatsförfattarna kontakt med Clas 

Ohlson. Företaget är väletablerat på svenska marknaden och befinner sig i en bransch där 

konkurrensen är hög. Studiens problemformulering baserar sig på att förklara vilken attityd 

Clas Ohlsons konsumenter har till webbaserade recensioner och omdömen. 
Syftet med denna studie är därmed att undersöka faktorer som påverkar attityden till 

webbaserade recensioner och omdömen. 

 

Studien innefattar en kvantitativ undersökning där uppsatsförfattarna skrivit på uppdrag av 

Clas Ohlson AB. Detta mynnade ut i en datainsamling i Clas Ohlsons butiker runt om i 

Sverige där kunder ombads besvara en enkät. Resultat som framkom kring ämnesområdet 

var att kunder anser sig påverkas på ett eller annat sätt av recensioner och omdömen. De 

flesta tenderar att endast använda sig av andras recensioner vilket kan tyda på att 

utvecklingen inte kommit längre. Det visade sig även vara mer värdefullt att ta andras 

åsikter i beaktning när svårare eller dyrare köp står på spel. Människor visade sig värdesätta 

olika saker när det gäller webbaserade recensioner och omdömen. Exempelvis har andra 

kunders omdömen, företagets personal och tidigare preferenser inverkan på konsumentens 

attityd och deras köpbeslut. Det visade sig att faktorer såsom förtroende, trovärdighet och 

engagemang har en inverkan på Clas Ohlsons kunders attityd till webbaserade recensioner 

och omdömen.  
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1. Introduktion 

I denna inledande del av uppsatsen har författarna haft för avsikt att beskriva historisk och 

annan bakgrundsfakta kring ämnet, detta för att läsaren ska få en överskådlig inblick och 

förståelse kring studiens fortsatta arbete. Uppsatsförfattarna beskriver den ständiga 

utvecklingen på marknaden och hur företag påverkas av detta. Dessutom introduceras några 

av de avgörande teorierna som kopplar ihop ämnets bredd. Problemformulering och syfte 

introduceras även i denna del då dessa kommer ha en genomgående betydelse genom hela 

uppsatsen samt att företaget Clas Ohlson slutligen presenteras eftersom uppsatsförfattarna 

skriver på uppdrag för dem. 

 

Att handla över internet har skapat osäkerheter bland konsumenterna då det inte längre finns 

möjlighet att titta närmare på produkter, något som kunder är vana vid att göra i butiker, detta 

sätter webbutikernas trovärdighet på spel (Utz et al., 2012, s. 49). Att därför kunna rådfråga 

och ge egna omdömen till andra konsumenter som befinner sig i en liknande lägesprocess 

har visat sig vara meningsfullt för många (Gupta & Harris, 2010, s. 1041-1042). Gupta och 

Harris (2010, s. 1041) påpekar även att människor ofta pratar och delar med sig om tankar, 

erfarenheter och åsikter om exempelvis produkter de köpt, med detta medföljer även ett 

utbyte av attityder. Den inställning och attityd en person har till någonting bygger på egna 

observationer för konsumenten men grundar sig ofta även på andras beteenden och 

ståndpunkter (Fraser & Gaskell, 1990, s. 73). Jabr och Zheng (2014, s. 636) menar också att 

konsumenter delar uppfattning gällande service-och produktkvalitet, leverans och priser. 

Denna typ av kommunikation mellan konsumenter brukar kallas för word of mouth (WoM), 

där människor delar sina olika uppfattningar och meningar (Gupta & Harris, 2010, s. 1041). 

Tidigare studier påvisar även att just rekommendationer och delade omdömen på internet har 

blivit allt mer förekommande (Floh et al., 2013, s. 646). Elektronisk word of mouth (eWOM) 

syns ofta på bloggar, företagshemsidor, online brand communities och andra mötesplatser 

(Cheung & Lee, 2012, s. 219; Floh et al., 2013, s. 646-647).  Floh et al. (2013, s. 647) påpekar 

även att kundrecensioner som lämnas på internet gällande en specifik produkt, service eller 

företag påverkar andra kunders uppfattningar och intryck i olika grad. Positiva och negativa 

omdömen har visat sig ha olika inverkan på konsumenter (Floh et al., 2013, s. 651). Denna 

funktion med elektronisk WoM och möjligheten för kunder att lämna recensioner, skapar i 

sin tur goda utsikter för företag att få fördelaktig marknadsföring genom sina kunder (HUI, 

2011, s. 78; Henning-Thurau et al., 2004, s. 39).  

 

Att kunden är en av företagens främsta tillgång är ett faktum för att ett företag ska överleva 

(HUI, 2011, s. 8). Samtidigt som kunderna har en ständigt skiftande efterfråga och köpvilja 

på marknaden påverkas handelns utveckling av dessa fluktueringar (HUI, 2011, s. 88). Denna 

utveckling kan ofta även refereras tillbaka till teknikens tillväxt (HUI, 2011, s. 88). 

Tillsammans med teknikens framväxt har även handelns förhållanden ändrats då internet 

öppnat upp en helt ny marknad för företag att sälja och marknadsföra sig på (HUI, 2011, s. 

78). Internetanvändningen har i allmänhet ökat drastiskt på bara några år under 2000-talet, 

där både män och kvinnor i olika åldrar är representerade (SCB, 2000, s. 9; Statskontoret, 

2001, s. 15). Dock är den äldre generationen inte lika aktiv i jämförelse med de yngre 

generationerna, som i det dagliga livet befinner sig i de situationer där internetanvändning 

blivit en del av vardagen (SCB, 2000, s. 31; Statskontoret, 2001, s. 16). Samtidigt ökar också 
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den mobila användningen av internet idag då nya användningsområden gjorts möjliga 

(Findahl, 2013, s. 9). Vidare har individer olika mycket erfarenhet vad gäller internet. 

Internetvana syftar på det faktum att individer har olika preferenser och användning för 

internet, detta skiftar markant mellan olika åldersgrupper (SCB, 2000; Findahl, 2013, s. 21-

22). Som resultat av denna utveckling har E-handeln ökat de senaste decennierna och 

förutspås att öka med tiden, denna ökning ser vi inte minst i detaljhandeln (HUI, 2011, s. 8). 

 

 

Elektronisk word of mouth kan alltså ha olika inverkan på konsumenters attityd till 

recensioner och omdömen, där förkunskap, användbarheten och förtroendet till vad skrivs 

kan vara av betydelse. Människor attityder till recensioner och omdömen kan alltså både 

grunda sig i sina egna grundkunskaper gällande recensioner och omdömen, samt att andras 

inflytande kan vara avgörande (Park et.al., 2007, s. 133). 

 

Inför vissa köp som görs förekommer någon typ av informationssökning gällande produktens 

egenskaper samt kring andra situationsbaserade faktorer (Bettman & Park, 1980, s. 235). 

Många konsumenter rådfrågar gärna andra, vilket har visat sig vara en avgörande del i hela 

beslutsprocessen (Solomon et al., 2013, s. 343). Att därför kunna ge kunderna möjlighet att 

förmedla sina erfarenheter och upplevelser är någonting som företag börjat jobba allt mer 

med (Jabr & Zheng, 2014, s. 635). Många företag har därför upprättat recensionssystem där 

konsumenter kan recensera och betygssätta produkter (Jabr & Zheng, 2014, s. 635). Ofta 

brukar kunderna skriva kortare meddelanden (Park & Kim, 2008, s. 400). Andra sätt att 

framföra omdömen brukar vara att ranka produkter/servicen utifrån en betygsskala (Floh et 

al., 2013, s. 647). Organisationerna har även tillfälle att ge egna rekommendationer och 

kommentarer angående produkter för att ge kunderna en chans att vidga sina vyer och 

upptäcka andra relaterade eller liknande produkter (Jabr & Zheng, 2014, s. 635-636). Att 

använda sig av rekommendations-och recensionssystem gynnar alltså ofta både kunderna och 

företaget (Jabr & Zheng, 2014, s. 635-636). De båda parterna har möjlighet att ge feedback 

till varandra och det gemensamma intresset mellan dem skapar ett närmare band mellan 

företag och konsument, samtidigt som kommunikation kan ske via recensioner mellan 

konsument till konsument (Jabr & Zheng, 2014, s. 636).  

 

Beroende av vad en konsument tänker köpa så kan deras köpprocess påverkas till en viss 

grad av andras erfarenheter och åsikter till en produkt (Solomon et al., 2013, s. 343). 

Mottagligheten till andras recensioner kan bero på många faktorer, exempelvis om flera 

konsumenter nämner samma för-eller nackdelar med produkten eller om recensenten är en 

nära vän eller en total främling (Solomon et al., 2013, s. 397). Hur stor vikt konsumenterna 

lägger vid andra konsumenters rekommendationer beror på hur viktig, komplex och 

livsavgörande en potentiell produkt är för konsumenterna (Solomon et al., 2013, s. 397). 

 

Även om attityder är en avgörande grad för konsumenters intention att exempelvis köpa en 

produkt, eller som i denna studie lämna recensioner, kan denna intention också vara driven 

av demografiska faktorer. I tidigare forskning inom handel har man sett att lokalisering av 

butik såväl som lokalisering av boendestad är en viktig faktor som påverkar konsumentens 

val av butik på flera olika sätt (Clarke et al., 2006, s. 32; Zentes et al., 2007). 

Lokaliseringsfokuset har dock legat på att lokalisering är en fysisk plats snarare än en 
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känslomässig plats. Elin Nilsson (2015) visar i sin studie att lokalisering även kan vara mental 

och verka som en barriär för konsumenten på olika plan. 

 

1.1 Problembakgrund  

Kunderna kräver idag mer än tidigare och har lättare att skaffa sig information om olika 

marknadsalternativ (Blomqvist et al., 2004, s. 99; Grönroos, 2008, s. 39).  Uppsatsförfattarna 

upplever även att personer i sin närhet ofta söker information om varor och tjänster via 

internet, något som har stärkt kundernas köpkraft samtidigt som det ställer högre krav på 

företagen.   

 

Gupta och Kim (2010, s. 18-19) menar att kunden handlar via internet då hen vill uppnå ett 

högre värde, vilket exempelvis uppnås när kunden lättare kan få information och jämföra 

priser. Det har även visat sig att bekvämligheten i att nå information har en större inverkan 

på lojaliteten när kunden handlar via internet än vad den har via den fysiska marknaden 

(Shankar et al., 2003, s. 170). Detta leder i sin tur till att kunden handlar oftare hos samma 

företag då det uppstår en lojalitet (Shankar et al., 2003, s. 170), en lojalitet som kan uppstå 

till följd av att kunden upplever att hen har en positiv attityd till företaget. Vi har tidigare 

påpekat att kunder ställer högre krav på företagen och vill ha mer information om 

produkterna. Ett sätt för företag att kunna möta kundens efterfrågan och påverka kundens 

attityd, kan därmed vara att ha ett forum för omdömen och recensioner i företagets webbutik. 

I denna chatt kan företaget integrera med kunden och dela viktig information om produkter 

samtidigt som kunder får chansen att kommunicera med varandra och skapa en gemenskap. 

Vidare menar Grönroos (2008, s. 48) att en kundrelation bygger på attityder och att kunden 

måste ha en känslomässig koppling till relationen med företaget. En konsument som har 

förkunskap och erfarenhet om ett företag skulle troligen i slutändan kunna beskriva företaget 

med goda ord till andra.  

 

Idag inser allt fler företag att de måste komplettera sin marknadskommunikation med 

kundkommunikation som vänder sig till individen (Blomqvist et al., 2004, s. 59). Såsom 

Grönroos (2008, s. 308-309) påpekar handlar relationsmarknadsföring om att bygga upp en 

tvåvägskommunikation mellan företaget och kunden. Exempelvis skulle denna 

kommunikationskomplettering vara kunders möjlighet att kommunicera med företaget via 

deras hemsida genom recensioner och omdömen. Företaget bör därför kommunicera med 

kunderna för att uppnå en ökad förståelse och ömsesidigt engagemang (Grönroos, 2008, s. 

308). En framgångsrik implementering av relationsmarknadsföring kräver att 

marknadskommunikationsbudskapen integrerar med varandra och bildar en 

interaktionsprocess (Grönroos, 2008, s. 307).  Kunderna analyserar budskapen från de olika 

processerna, vilket sedan resulterar i word of mouth-kommunikation och andra oplanerade 

budskap (Grönroos, 2008, s. 307). Då den marknadsföringseffekt som word of mouth- 

kommunikationen ger upphov till vanligtvis är enorm och större än den planerade 

kommunikationen är det viktigt för företag att få förståelse för vilken roll word of mouth 

spelar vid relationskapandet (Grönroos, 2008, s. 294). Grönroos (2008, s. 294) betonar även 

vikten av att företag kommunicerar negativa anmärkningar som rör konsumenter istället för 

att de utesluts helt. 
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Word of mouth´s roll inom en organisation styrks även av att det idag tycks finnas ett positivt 

samband mellan antalet positiva word of mouth referenser och ett företags relativa tillväxt 

inom branschen (Grönroos, 2008, s. 294). Växer det fram en stark relation mellan kunder och 

företag kan det även utvecklas referensbindningar, vilket har en positiv effekt då kunder med 

sådana anknytningar rekommenderar företaget till exempelvis kollegor, vänner eller familj 

(Blomqvist et al., 2004, s. 42; Grönroos, 2008, s. 294). Oenigheter råder kring frågan om 

positiva och negativa omdömen har lika stor påverkan och vilken av dem som anses vara 

mest användbar för andra. Vidare forskning påvisar nämligen att negativa omdömen påverkar 

konsumenters uppfattning mer än positiva recensioner (Willemsen et al., 2011, s. 21). 

Slutligen så har det under de senaste åren skett en utveckling på den virtuella marknaden. 

Sociala medier har gjort det lättar för kunder att kommunicera, nätverka och samarbeta med 

varandra, vilket har lett till att online brand communities har skapats på marknaden (Solomon 

et al., 2013, s. 14-15). Marknadsförare visar idag ett stort intresse för dessa samfund då de 

har insett möjligheterna med dessa (Dholakiaa et al., 2003, s. 244). Enligt Grönroos (2008, 

s. 194) är alla fysiska varor och tjänster som erbjuds över internet tjänster. De företag som 

erbjuder varor via internet bör därför vara noga med att utforma erbjudanden som 

tjänsteerbjudanden för internet (Grönroos, 2008, s. 194). Den fullständiga modellen för 

tjänsteerbjudanden för internet kallas modellen för nätbaserade erbjudanden som består av 

elementen kärntjänsten, möjliggörande tjänster och värdehöjande tjänster samt 

användargränssnitt (Grönroos, 2008, s. 194-195). Denna modell poängterar vikten av att ha 

en webbplats som är tydlig och logiskt samt visuellt tilltalande (Grönroos, 2008, s. 195). Ett 

till kritiskt element i modellen är information från kunder och företag då detta är ett bränsle 

som får tjänsterna att fungera (Grönroos, 2008, s. 195). Trots att Grönroos argumenterar för 

att information från både kunder och företag är av stor vikt, saknas det idag forskning och 

litteratur som behandlar kundernas attityder till recensioner och omdömen. 

Uppsatsförfattarna påpekar därmed att det finns ett gap inom litteraturen som behandlar det 

valda ämnet i uppsatsen.  

 

1.2 Fallstudie: Clas Ohlson 

Clas Ohlson är idag ett starkt växande företag inom detaljhandel med butiker i Sverige, 

Finland, Norge, Storbritannien och Dubai (Clas Ohlson, 2015). Företaget grundades av Clas 

Ohlson i Insjön, Dalarna, år 1918 (Clas Ohlson, 2015). Clas Ohlson tog ett stort ansvar för 

medarbetare och kunder och var även genuint intresserad av samhällsfrågor (Clas Ohlson, 

2015). Vikten av att ta hand om varandra är något som speglar företagskulturen än idag (Clas 

Ohlson, 2015). Företagets affärsidé är ”att göra det smidigt för människor att lösa vardagens 

praktiska små problem” (Clas Ohlson, 2015). Organisations mål och vision är att utveckla 

en stark internationell kedja inom detaljhandel med hög lönsamhet och god värdetillväxt för 

deras intressenter (Clas Ohlson, 2015). 

 

Då företaget är en stor aktör på marknaden så påverkas de även av omvärlden (Clas Ohlson, 

2014). Den ökade konkurrensen inom branschen har lett till ett skifte från lokal 

butiksexpansion till ökad handel via internet (Clas Ohlson, 2014). Det tuffa klimatet inom 

detaljhandelsbranschen har ökat kraven på företaget (Clas Ohlson, 2014). Det är idag viktigt 
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att utveckla och anpassa sig till att möta framtidens utmaningar, men också att ta vara på de 

möjligheter som uppstår (Clas Ohlson, 2014). Clas Ohlson arbetar därför med att stärka 

varumärket samt skapa transparens och förtroende för deras erbjudanden och ansvarstagande 

(Clas Ohlson, 2014). Företaget upplever att kraven på produkterna ökar, men de upplever 

även att kunder vill ha mer transparens (Clas Ohlson, 2014). Under det senaste 

verksamhetsåret ökade E-handeln samtidigt som användandet via smarta mobiler och andra 

enheter blev allt mer vanligt, vilket gör att detaljhandeln måste hitta nya och integrerade 

lösningar inom försäljnings- och kommunikationskanaler (Clas Ohlson, 2014). Ett sätt för 

företaget att skapa en integrerad kommunikation är via sin webbutik. Företaget har därför 

skapat en kommunikationskanal där kunderna kan lämna recensioner och omdömen samt 

kommunicera med andra kunder och företagets anställda för att få viktiga tips kring 

produkten. 

 

För Clas Ohlson är erbjudandet till kunden kärnan i affärsmodellen (Clas Ohlson, 2014). 

Företaget investerar i nära och långsiktiga relationer med sina kunder och arbetar aktivt med 

kunderbjudandet och kundinteraktionen för att öka mervärdet (Clas Ohlson, 2014). Företaget 

ska öka lojaliteten hos sina kunder samt attrahera nya genom att stärka kundservicen, 

utveckla försäljningskanaler till att vara mer lättillgängligare och inspirerande, vidare 

utveckla lojalitetsprogrammet Club Clas samt stärka varumärket på nya marknader och 

kommunicera sin hållbarhetsagenda (Clas Ohlson, 2014). Uppsatsförfattarna menar därför 

att företaget visar att de har förstått vikten av att skapa en långvarig relation med sina kunder 

samt att skapa ett gemensamt värde för alla intressenter.  

 

Clas Ohlson menar att nyckeln till att vara relevant och lyckas på en konkurrenskraftig 

marknad är företagets förmåga att förstå kunderna och deras behov (Clas Ohlson, 2014). 

Trafiken till företagets webbutik ökade med 35 % det senaste verksamhetsåret och många av 

företagets kunder söker information via internet (Clas Ohlson, 2014). Clas Ohlson vill därför 

lära känna sina kunder och skapa förståelse för hur de påverkas av webbaserade recensioner 

och omdömen om företagets produkter i webbutiken. Företaget vill även att 

uppsatsförfattarna ska undersöka vad deras kunder har för attityder till recensioner och 

omdömen.  

 

1.3 Problemformulering 

 
Utifrån ovanstående introduktion kom vi således fram till följande problemformulering: 

 

Vilken attityd har Clas Ohlsons konsumenter till webbaserade recensioner och omdömen? 
 

1.4 Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka faktorer som påverkar attityden 

till webbaserade recensioner och omdömen. 
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Utifrån ovanstående introduktion till ämnet och teorigenomgången senare i uppsatsen, där 

känslobaserade faktorer har presenterats som möjliga påverkans faktorer på beteende och 

attityd, har vi kommit fram till följande frågeställningar för vår studie; 

 

Skiljer sig recensionsgrupper åt med avseende på betydelsen av deras attityd om lojalitet? 

 

Skiljer sig recensionsgrupper åt med avseende på betydelsen av deras attityd av varumärket? 

 

Skiljer sig recensionsgrupper åt med avseende på betydelsen av deras attityd om interaktion 

med personalen? 

 

Skiljer sig recensionsgrupper åt med avseende på betydelsen av deras attityd om andra 

konsumenters åsikter? 

 

Vilka demografiska variabler så som ålder och boendestad har betydelse för kunders attityd 

om lojalitet?  

Vilka demografiska variabler så som ålder och boendestad har betydelse för kunders attityd 

om varumärket? 

Vilka demografiska variabler så som ålder och boendestad har betydelse för kunders attityd 

om interaktion med personal? 

Vilka demografiska variabler så som ålder och boendestad har betydelse för kunders attityd 

om andra konsumenters åsikter? 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det finns lite kunskap i nuvarande forskning inom handeln om hur recensioner och omdömen 

påverkas av attityderna till dessa. Uppsatsförfattarna har därför använt sig av flera olika 

modeller och teorier som är relevanta för att sedan göra kopplingar till dessa i analysen. De 

faktorer som exempelvis ska studeras är trovärdighet, förtroende och engagemang. Vår studie 

kan ses som en språngbräda till framtida forskning, där djupare studier kan mer ingående 

undersöka relevansen hos varje enskild faktor.  

 

Teorierna som tas upp i denna uppsats är aktuella då konkurrensen ökar inom 

detaljhandelsbranschen. Det har blivit viktigare att behålla långvariga kundrelationer för att 

uppnå konkurrensfördelar. Aktiviteter som gör kunder lojala har därför varit av stor betydelse 

inom detaljhandeln. Några av företagen inom branschen har insett att en 

tvåvägskommunikation mellan kunden och företaget är viktigt för att kunna bilda en relation 

med kunden, medan några företag använder sig av en äldre marknadsföringsprincip där 

envägskommunikation flitigt används. Uppsatsförfattarna menar att studien därmed kan öka 

kunskapen för företag som inte har ändrat sin kommunikationsmetod i takt med den växande 

virtuella marknaden, men att den också kan bidra med kunskap för företag som redan har 
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utvecklat sin kommunikation. Clas Ohlson är ett av dessa företag då de har förstått vikten av 

att ta hand om sina kunder och att bilda en relation. För dessa företag kan studien bidra med 

förståelse för hur aktiviteter som utförs i syfte att göra kunder mer lojala, så som forumet för 

recensioner och omdömen, påverkas av vad kunderna har för attityder. 

 

Genom att beskriva och förklara hur faktorer påverkar kunders attityder till webbaserade 

recensioner och omdömen kan studien bidra med en ökad förståelse för hur detta forum 

påverkar företagens verksamhet. Företagen får empiriska bevis för var resurser borde läggas 

för att göra kunderna lojala samt en möjlighet att ”fånga in” kunder som kan komma att 

referera företaget till potentiella kunder. Genom att empiriskt undersöka vad Clas Ohlsons 

kunder har för attityder till recensioner och omdömen, kommer denna studie att bidra med 

en värdefull information till företaget. Clas Ohlson vill veta hur kunderna ställer sig till att 

lämna recensioner och omdömen men också hur värdefulla de upplever att dessa recensioner 

och omdömen är. Vidare kommer studien att bidra med information kring kundernas attityder 

som gör att Clas Ohlson kan utveckla och förbättra förhållandena i sin webbutik i syfte att 

göra den vänligare för kunden att lämna recensioner och omdömen. Uppsatsförfattarnas 

beskrivning av hur relevanta recensioner och omdömen är på dagens marknad kan även öka 

förståelsen för företag som inte redan använder sig av denna funktion. 

 

1.6 Avgränsningar  

I denna studie har uppsatsförfattarna valt att på uppdrag av Clas Ohlson försöka hjälpa 

företaget med ytterligare förståelse om deras kunders attityder kring kundrecensioner och 

omdömen. Undersökningen ämnar att dels skapa insikt i kunders attityder till webbaserade 

recensioner och omdömen samt till vilken grad kunderna berörs av dessa. Clas Ohlson är 

idag en stor aktör i detaljhandeln, speciellt i Sverige samt att en pågående utbredning även 

sker på världsmarknaden (Clas Ohlson, 2014). I våra avgränsningar har vi valt att endast titta 

närmare på Sverigemarknaden då det skulle bli en alltför omfattande studie och komplicerad 

datainsamling om vi skulle undersöka marknaden generellt. För att få någorlunda 

generaliserbar data valde uppsatsförfattarna att fokusera datainsamlingen i fem butiker runt 

om i Sverige. 

 

Med önskemål och efter rådfrågan från företaget beslutades att undersökningen skulle ske i 

Umeå, Dalarna och Stockholm. Detta beslut baserades på att uppsatsförfattarna bor och 

studerar i Umeå, vilket gör att denna stad blev självklar på grund av nära och enkel tillgång 

till butiken samt att denna butik får representera norra Sveriges bidrag till studien. Att göra 

datainsamling i Dalarna är också en relevant ansats då Clas Ohlson har sitt ursprung därifrån 

vilket har en betydande roll i Clas Ohlsons bakgrund och ståndpunkt inom detaljhandeln. 

Butiken i Insjön och butiken i Borlänge fick representera Dalarna. Varför vi slagit ihop denna 

stad och tätort var för att de båda har i princip samma kunder då de är belägna nära varandra. 

En del av undersökningens data kommer även ifrån Stockholm där handeln är stor och 

utbredd, vilket kan bidra med storstadens shoppingvanor och deras tankesätt i denna 

forskning. Datainsamlingen gjordes i en butik i Solna centrum och en annan butik belägen i 

en av Stockholms centrala gallerior. 
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Varför uppsatsförfattarna valt att kontakta och därmed göra en fallstudie för ett företag i 

denna undersökning, grundar sig i tidigare kontakter och ett intresse av att få arbeta sida vid 

sida med ett väletablerat företag som hela tiden strävar efter utveckling. En fallstudie betyder 

med andra ord att det görs en grundligare och mer ingående fördjupning om ett företag 

(Bryman, 2011, s. 73). Att göra en fallstudie för ett specifikt företag istället för att överblicka 

en hel bransch anses som en smal avgränsning för att kunna generalisera detta till andra 

företag på marknaden, något som uppsatsförfattarna är fullt medvetna om. Däremot anser de 

att Clas Ohlson är en aktör på marknaden som efterliknar många andra företag då de har ett 

brett utbud av produkter och i grunden har en liknande strategisk ståndpunkt och erbjudanden 

som andra företag som verkar inom detaljhandeln. I och med E-handelns tillväxt är 

exempelvis Clas Ohlson inte ensam om att använda sig av ett betygs- och recensionssystem 

via internet. 

 

Insamlingen av data sker som sagt i Clas Ohlsons butiker trots att studien inriktar sig på E-

handel. Eftersom vi med oförmåga inte har möjlighet att nå ut till Clas Ohlsons kundbas på 

grund av sekretessavtal mellan Clas Ohlson och kunderna resulterar det till att vi därmed inte 

skulle kunna nå dem på ett smidigt sätt över internet. Detta gjorde att insamlingen av data 

via de fysiska butikerna var en självklarhet. Studien fokuserar även på relationen mellan 

business-to-consumer där huvudfokus ligger på att undersöka samspelet mellan företag och 

kund. Interaktionen mellan de olika parterna kommer undersökas, där attitydernas inverkan 

är den centrala punkten. 
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2. Teoretisk metod 

 

I detta kapitel beskriver uppsatsförfattarna den teoretiska metoden som inkluderar 

motivering till ämnesområde och hur uppsatsförfattarnas förförståelse haft en möjlig 

inverkan på studiens utveckling. Vidare beröras även kunskapssynens sammankoppling till 

metodval samt att kritik mot informationssök och källor diskuteras. 

 

2.1 Val av ämne 

Då båda uppsatsförfattare har intresse och en fascination över hur stor E-handeln blivit 

kändes det spännande att studera vilka faktorer som påverkar kunders attityder till dessa. 

Eftersom mycket feedback och kontakt till företag, men även till andra medmänniskor sker 

via internet idag, föll sig valet på område ganska naturligt. Båda uppsatsförfattarna har även 

vuxit upp med internet som en betydande del av vardagen. Uppsatsförfattarna nyttjar också 

själva E-handeln för att handla kläder och andra varor. Intresset kring ämnet samt Grönberg 

och Sjöströms akademiska bakgrund om konsumentbeteende gjorde att idén om 

kundrecensioner kom på tal. Möjligheten att få titta närmare på bland annat konsumenters 

attityder till denna typ av forum i praktiken och webbaserade recensioner och omdömens 

betydelse kändes spännande. Detta för att kunna skapa sig en mer övergripande bild om 

ämnesområdet. 

 

Problemformuleringen som studien grundas på lyder, ”Vilken attityd har Clas Ohlsons 

konsumenter till webbaserade recensioner och omdömen? ”. Denna utgångspunkt för studien 

kopplar samman fakta och teorier om attityder hos konsumenter samt kartlägger avgörande 

faktorer för hur verkligheten ter sig. Utmaningen med studien baserar sig på att det inte finns 

tillräckligt med forskning kring kundrecensioners påverkan på företag såväl som kunders 

attityder. Uppsatsförfattarna har inte heller funnit någon som tidigare försökt göra någon 

tydlig koppling mellan recensioners effekt och möjlighet till värdeskapande uttryck för 

kunder i praktiken. Ytterligare finns det brist på forskning där betydelsen och kundvärdet av 

recensioner inte framkommer, vilket och andra sidan skapar gapet för studien. Syftet för 

studien, ”Att undersöka faktorer som påverkar attityderna till webbaserade recensioner och 

omdömen” förklarar strävan att hitta betydande faktorer till recensioners påverkan på 

konsumenter.  

 

De teorier som används i studien skapar även en grund för diskussion kring 

problemformulering och syfte samt hur vidare metodval utvecklats. Problematiken med 

ämnesvalet är att det inte finns en tydlig och självständig teori som kan förklara 

forskningsområdet, vilket uppsatsförfattarna varit väl medvetna om och tagit hänsyn till vid 

val av teorier. Johansson Lindfors (1993, s. 87) poängterar att detta kan vara en komplex och 

viktig fråga att ta i beaktning vid teorival. För enligt Johansson Lindfors (1993, s. 87) finns 

det många fall inom samhällsvetenskap och företagsekonomi som inte kan beskrivas med en 

självständig teori. För att utforska vidare i ett sådant ämnesområden krävs ofta tvärvetenskap, 

där olika kunskapsområden gemensamt förklarar ämnets djup (Johansson Lindfors, 1993, s. 

87). Med detta i åtanke har Grönberg och Sjöström varit noggrann vid val av teorierna där 
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variationen av teorier tillsammans visar på ämnets bredd och relevans i nutid, vilket har 

argumenterats för senare. Samtidigt skapar dessa teorier tillsammans en relevant ståndpunkt 

att bygga studien på. På grund av att det valda forskningsområdet är relativt nytt, då internet 

men framförallt webbaserade recensioner och omdömen är extra nytt, har det varit 

nödvändigt att använda ett antal teorier för att påvisa sambandet och skapa en röd tråd.  

 

2.2 Förförståelse  

Förförståelse visar på den föreställning människor har gällande någon eller någonting på 

grund av tidigare given information eller erfarenheter (Holme & Solvang, 1991, s. 103). Vi 

gör alltså vissa antaganden baserat på fakta och teorier men även utifrån personligt grundande 

antaganden. Det finns enligt Johansson Lindfors (1993, s. 76) tre huvudtyper av 

förföreställningar, den allmänna förförståelsen, den som handlar om kunskapssynen och den 

teoretiska förförståelsen. Dessa kommer vidare behandlas nedan.  

 

2.2.1 Allmän förförståelse 
 

Den allmänna förförståelsen tar upp personliga upplevelser och påverkan från det sociala 

samspelet (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Uppsatsförfattarnas egen bakgrund har till viss 

grad en inverkan på val av ämne och problemformulering till denna studie. Människans 

förståelse för ett ämnesområde eller en situation bygger till grunden på tidigare lärdomar, 

intressen och andra referensramar (Holme & Solvang, 1991, s. 34). 

Båda uppsatsförfattarna har under en rad år jobbat inom serviceyrken där kunden och dess 

efterfråga alltid varit i fokus. Detta betyder att en viktig uppgift varit att skapa sig en god 

uppfattning och djupare förståelse om vad kunden vill ha. Denna förförståelse 

uppsatsförfattarna fått genom att studera konsumentbeteenden gjorde att Grönberg och 

Sjöström redan var bekant med ämnet när det diskuterades vid universitetet. Då 

uppsatsförfattarna har både akademiska kunskaper samt jobberfarenheter kring ämnet fanns 

intresset redan där för att utveckla idéer för denna studie kring recensioner och omdömen 

över internet. Grönberg har även sedan tidigare en nära relation till Clas Ohlson vilket 

förklarar valet av att göra ett samarbete med företaget. Clas Ohlson jobbar nämligen även 

med viktiga frågor som rör denna studie vilket gör att fallstudien är aktuell för företagets 

utveckling. Uppsatsförfattarna är även till olika grad medverkande aktörer när det gäller att 

använda sig av och dela recensioner och omdömen om produkter eller företag via internet. 

Detta är givetvis en viktig beståndsdel till vad som skapat engagemanget i frågan om 

kundrecensioners innebörd, vilket ger ytterligare förförståelse till ämnesvalet. 

Holme och Solvang (1991, s. 31) uttrycker också att intresse och kunskap ofta går hand i 

hand i den mening att, för att öka sin förståelse och kunskap måste viljan och intresset för det 

finnas där. Att vara helt värderingsfri kring ett ämne är alltså i princip omöjligt, däremot 

krävs det från forskare och andra som undersöker världen att vara medveten om sin 

bidragande påverkan och inte låta den inverka på själva forskningen (Holme & Solvang, 

1991, s. 30-31). I denna studie finns därför vissa val som gjorts utifrån subjektiva åsikter, 
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dock berör detta endast val av problemformulering och ämne. I övriga fall har 

uppsatsförfattarna försökt hålla en så värderingsfri syn som möjligt på själva forskningen och 

dess utfall och resultat. 

Uppsatsförfattarnas allmänna förförståelse rymmer information kring hur vår identitet och 

tidigare erfarenheter påverkar vår inriktning och var vi lägger fokus i denna forskningsstudie. 

Därför kommer det finnas en fortsatt möjlighet till liknande studier men med andra 

infallsvinklar. Såsom Holme och Solvang (1991, s. 30) uttrycker sig, ”Det innebär inte att 

man med hjälp av ett sådant angreppssätt på en gång finner den hela och rena sanningen om 

det samhälle vi lever i. Samhället är alldeles för komplext och mångfasetterat för att detta 

ska vara möjligt. Tvärtom kommer man aldrig att helt och fullt kunna fånga denna sanning”. 

Målet är därmed att med denna studie kunna komma med ny och utvecklad kunskap kring 

ämnet och fylla ett gap av information som idag saknas. Denna studie kan troligtvis och 

förhoppningsvis fylla en betydande del i ett stort pussel kring ämnets relevans.   

 

2.2.2 Teoretisk förförståelse 
 

Den andra förförståelsen sammankopplas med erfarenheter inhämtade från exempelvis 

läroböcker och föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). Grönberg och Sjöström 

studerar Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå Universitet. 

Uppsatsförfattarna valde under den sjunde terminen att på D-nivå läsa kurser inom 

marknadsföring. Detta val har präglat uppsatsförfattarnas teoretiska förförståelse för ämnet 

konsumentbeteende, vilket gav dem en högre förståelse för kunders beteende på B2C-

marknaden.  

 

Sjöström valde att på C-nivå läsa marknadsföring medan Grönberg valde att läsa finansiering. 

I denna studie har Sjöström därför bidragit med en större teoretisk kunskap inom ämnet 

marknadsföring. I början av Civilekonomprogrammet har Sjöström och Grönberg däremot 

läst liknande kurser då de tillbringade en termin vid San Diego State University. I USA läste 

uppsatsförfattarna kurser inom psykologi, vilket fångade Grönberg och Sjöströms intresse. 

Då marknadsföring och psykologi är nära sammankopplade när det gäller 

konsumentbeteende, var detta en viktig erfarenhet i denna studie. Utbildningen gav 

uppsatsförfattarna en större teoretisk förförståelse inom området psykologi och 

marknadsföring. Sjöström och Grönberg började därefter jämföra den med den allmänna 

förståelsen inom ämnet. Denna jämförelse ledde till upptäckten av att det fattas teorier som 

behandlar aktiviteter som företag idag anser vara viktiga på dagens marknad. Detta formade 

studiens problemformulering. 

 

 

2.2.3 Kunskapssyn 
 

Det råder olika uppfattningar om hur världen ser ut och till vilken grad det är möjligt att 

samla in kunskaper om den (Jacobsen, 2002, s. 30-31). Kunskapssynen är den verklighet- 

och vetbarhetsuppfattning som en forskare besitter (Johansson Lindfors, 1993, s. 10). Enligt 

Johansson Lindfors (1993, s. 25) är det forskarens syn på omvärlden som kommer påverka 
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studien och hur forskaren ställer frågeställningen. Vanligtvis brukar kunskapsteorin innehålla 

två olika vetenskapsteoretiska synsätt; positivism och hermeneutik (Lundahl & Skärvad, 

1999, s. 44; Johansson Lindfors, 1993, s. 37).  Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 40) finns 

det forskare som menar att båda synsätten är viktiga för samhället då de kompletterar 

varandra. Kunskapsteoretiska frågeställningar handlar om vad som ska betraktas som 

kunskap inom ett ämne samt huruvida den sociala verkligheten kan eller ska studeras på 

samma sätt som naturvetenskapen (Bryman, 2011, s. 29). 

 

Positivism har en ståndpunkt som förespråkar användandet av naturvetenskapliga metoder 

och principer vid studier av den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 30). Den 

positivistiska kunskapssynen producerar kunskap om olika objekt då den är inriktad på att 

redogöra information och påvisa olika samband (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39). 

Positivismens huvudteser är att endast studera det som går att iaktta samt att generalisera 

olika samband och dra slutsatser av dessa (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39). Den andra 

viktiga kunskapssynen, hermeneutiken, bygger istället på förståelse och tolkning (Bryman, 

2011, s. 32; Johansson Lindfors, 1993, s. 40; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42). 

Tolkningsperspektivets uppfattning är att människors studieobjekt bör skiljas från 

naturvetenskapens studieobjekt och forskaren ska därför ta hänsyn till dessa skillnader 

(Bryman, 2011, s. 32).  Hermeneutiken ämnar att uttolka och förstå hur människor upplever 

sin situation, men även att förstå det speciella sammanhanget då det är flera faktorer som styr 

ett enskilt fenomen (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43). 

 

Det finns två olika ontologiska ståndpunkter, objektivism och konstruktionism (Bryman, 

2011, s. 35-36). Enligt Bryman (2011, s. 36) är ”objektivism en ontologisk ståndpunkt som 

säger att sociala företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende av sociala 

aktörer ”. Medan konstruktionism är en ståndpunkt som istället anser att sociala företeelser 

skapas via socialt samspel och ständigt revideras (Bryman, 2011, s. 37). Då vi ämnar att 

avbilda hur Clas Ohlsons kunder påverkas av recensioner och omdömen i verkligheten, anses 

denna studie ha en objektiv ontologisk ståndpunkt. 

 

Vidare har vi i denna studie utifrån problemformuleringen och syftet valt att beskriva och 

förklara verkligheten objektivt. Vi ska således empiriskt pröva olika teorier i verkligheten 

utan att göra någon tolkning av respondenternas svar. Vi har valt att använda oss av en 

kvantitativ metod med en positivistisk kunskapssyn samt den ontologiska ståndpunkten 

objektivism.  Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 44) utgår vanligtvis en kvantitativ metod 

från den positivistiska vetenskapsteorin. Bryman (2011, s. 40) påstår även att en kvantitativ 

forskningsstrategi uppfattar att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv verklighet 

och har därmed objektivism som ontologisk ståndpunkt. Då studiens övergripande syfte är, 

”att undersöka faktorer som påverkar attityderna till webbaserade recensioner och 

omdömen”, ämnar uppsatsförfattarna att beskriva kundernas attityder och till vilken grad de 

påverkas av recensionerna och omdömen objektivt och inte innebörden av dessa attityder. 

Enligt Bryman (2011, s.543) sker det ofta att kvantitativa forskare även tar sig an frågor som 

har en mening, såsom attityder. Uppsatsförfattarna argumenterar därför att dessa val är 

rimliga i denna studie. 
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2.3 Vetenskaplig ansats  

I vår studie kommer vi att empiriskt testa olika teorier inom ämnet service management och 

konsumentbeteende. Den teoretiska grunden kommer sen att helt eller delvis hjälpa oss att 

svara på vår problemformulering. Genom att ställa frågor till respondenterna som handlar om 

deras attityder och hur de påverkas av recensioner och omdömen kommer vi att kunna 

beskriva verkligheten. 

 

En kvantitativ metod intar oftast en deduktiv ansats (Jacobsen, 2002, s.43; Bryman, 2011, s. 

40). En deduktiv ansats har som regel en positivistisk kunskapssyn då den ser förklaring av 

den objektiva verkligheten som det största målet för kunskapsbildningen (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 55-56). Denna ansats representerar även den vanligaste uppfattningen om 

förhållandet mellan teori och praktik inom ämnet samhällsvetenskap (Bryman, 2011, s. 26). 

Den deduktiva strategin går enligt Jacobsen (2002, s. 34) ”från teori till empiri”. Användare 

till denna strategi hävdar att det bästa sättet är att genomföra sitt arbete är att skaffa sig en 

bild av hur världen ser ut och sen gå ut i den verkliga världen och testa om förväntningarna 

matchar verkligheten (Jacobsen, 2002, s. 34). Uppsatsförfattarna menar därför att de kommer 

använda sig av en deduktiv ansats. Enligt Jacobsen (2002, s. 42) finns det både för- och 

nackdelar med att inta en deduktiv ansats. En deduktiv ansats har kritiserats för att de lägger 

starka begränsningar på vilken information som samlas in, samtidigt som detta också är en 

fördel då forskaren tvingas standardisera mätapparater som används för att kunna bestämma 

vilken information som är relevant (Jacobsen, 2002, s. 43). 

 

Det finns också ett annat angreppsätt där man istället går från empiri till teori, en induktiv 

ansats (Johansson Lindfors, 1993, s. 55-56). Bryman (2011, s. 28) menar att ”med ett 

induktivt angreppsätt är teorin resultatet av en forskningsinsats”. Forskaren går ut i 

verkligheten och samlar in data och gör därefter en systematisering av informationen de har 

fått in och formar den till teorier (Jacobsen, 2002, s. 35). Då vi i denna uppsats utgår från 

teorier som vi vill testa i verkligheten, anses inte detta angreppsätt vara passande. Den valda 

ansatsen är istället, som tidigare nämnts, en deduktiv ansats. Detta då vi har utgått från 

existerande teorier inom exempelvis relationsmarknadsföring som vi sedan har valt att testa 

på Clas Ohlsons kunder genom en kvantitativ undersökning.  

 

2.4 Kvantitativ forskningsstrategi 

 

Det är vanligt att forskare skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013, s. 49). De två forskningsstrategierna har vanligtvis tre grundläggande skillnader 

(Bryman & Bell, 2013, s. 49). Dessa skillnader är teorins roll i förhållande till forskningen, 

kunskapsteoretisk inriktning samt ontologisk inriktning (Bryman, 2011, s. 40). En kvantitativ 

forskningsstrategi betonar kvantifieringen när data insamlas och analyseras medan en 

kvalitativ forskningsstrategi lägger större vikt vid ord under insamlingen av data och analys 

(Bryman, 2011, s. 40). Syftet med en kvalitativ undersökning är att analysera, förstå och 

beskriva människors uppfattning och beteenden (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 101). 

Forskarens huvudfokus vid en sådan strategi är att beskriva hur världen tolkas (Lundahl & 
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Skärvad, 1999, s. 101). Vid en kvantitativ undersökning är huvudfokus istället att mäta 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 94). Mätningen ger forskaren ett konsekvent verktyg och gör 

det möjligt att generera konsekventa resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 167). 

 

Då det övergripande syftet med vår studie är ”att undersöka faktorer som påverkar attityderna 

till webbaserade recensioner och omdömen”, är en kvantitativ metod att föredra. Detta då vi 

vill göra en undersökning i några av Clas Ohlsons butiker för att se vilka faktorer som kan 

tänkas påverka kundernas attityder till recensioner och omdömen i webbutiken. Vid 

användandet av en deduktiv ansats, positivistisk kunskapssyn och den ontologiska 

ståndpunkten objektivism är en kvantitativ metod att föredra (Bryman, 2011, s. 40). Då vi i 

denna studie, som tidigare nämnts, använt oss av den ansatsen, kunskapssynen och 

ontologiska ståndpunkten, anser vi att detta styrker vår motivering om att en kvantitativ 

forskningsstrategi är bäst lämpad för denna studie. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 78) 

kan en kvantitativ metod beskrivas med att forskaren gör strukturerade observationer via 

enkäter, går på bredden istället för att gå på djupet samt att forskaren väljer att förklara 

verkligheten istället för att skapa förståelse. Då vi i denna studie har valt att dela ut en enkät 

med fasta svarsalternativ med syftet att nå ett större urval och att därmed inte gå in på djupet 

utan istället förklara verkligheten, menar uppsatsförfattarna att de intar en kvantitativ 

forskningsstrategi.  

2.5 Studiens perspektiv 

Uppsatsförfattarna har utgått ifrån att titta på kundperspektivet i denna studie eftersom hela 

studien bygger på att förstå kunder, därför har även problemformulering och syfte utformats 

utifrån denna utgångspunkt. Huvudfokus har alltså varit inriktat på kundens centrala roll 

gällande ämnesområdet då uppsatsförfattarna, som tidigare nämnt, sett att konsumenten har 

en betydande roll i ett företags framgångar. Såsom problemformulering och syftet konstaterar 

handlar studien om värdet för kunden och hur de påverkas av kundrecensioner och omdömen, 

där samspelet mellan kunder också har en stor betydelse. Uppsatsförfattarna har trots sitt val 

av perspektiv för studien inte velat stänga några dörrar och ser därför även att företag har 

möjlighet att finna nytta i studiens resultat. Eftersom studien även baseras på att Grönberg 

och Sjöström skriver på uppdrag av Clas Ohlson, kommer till viss mån studiens resultat vara 

indirekt riktade till företagsledningen för företaget men som förhoppningsvis även kan vara 

användbart för andra företag inom detaljhandeln som ger kunder möjligheter att lämna 

recensioner och omdömen.  

 

2.6 Litteratursökning och källkritik 

Till denna studie har mycket tid använts till att hitta väsentliga artiklar, böcker, rapporter och 

statistik som kunnat kopplas till studiens problemformulering och syfte. En central fråga vid 

litteratursökning är om trovärdigheten och aktualiteten av en källa är bemött med aktsamhet 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 88; Ejvegård, 2003, s. 62). Umeå universitets tillgång till 

elektroniska databaser har varit till stor nytta, där uppsatsförfattarna till största del använt sig 

av Business Source Premier, EBSCO, som erbjudit en rad artiklar med väsentlig information 

till denna uppsats. I vissa fall har uppsatsförfattarna inte kunnat nå ut till primärkällan på 
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grund av att de inte haft tillgång till dessa artiklar via databaser eller litteratur via något 

bibliotek. När detta skett har Grönberg och Sjöström istället försökt komma så nära 

primärkällan som möjligt genom att jämföra många av artiklarna som använts för att 

säkerställa att de till betydande grad säger samma sak.  

 

Uppsatsförfattarna har även varit noggranna med att använda sig av artiklar som är peer 

reviewed. Artiklar som är peer reviewed betyder att de granskats för att bibehålla 

vetenskaplig information och en objektiv forskningsbild. Detta för att använda så 

vetenskapligt korrekt granskad information som möjligt till denna studie. Några viktiga 

sökord som använts vid sök av artiklar i databaser och publicerad litteratur hos biblioteken 

har varit: consumer reviews, electronic word-of-mouth, intentions to recommend, online 

recommendations, relationsmarknadsföring, online brand community, attitudes etcetera. 

Användandet av dessa sökord är baserat på att kunna matcha dem med 

problemformuleringen, syftet och teorierna som uppsatsförfattarna använt sig av på bästa 

sätt.  

 

Mycket av den litteratur som uppsatsförfattarna nyttjat från biblioteksarkivet har också 

använts för att klarlägga begrepp och teorier som varit betydande i studien. Detta har både 

bestått av tidigare använd kurslitteratur samt ny kompletterande facklitteratur. Genom att 

även söka i referenslistor till artiklar och annan litteratur som använts i denna uppsats har 

uppsatsförfattarna även hittat ett antal relevanta källor som senare även kommit att användas 

till grund för denna forskning.  

 

Att vara källkritisk är viktigt i en forskningsstudie, där uppsatsförfattarna använt sig av några 

välkända kriterier som är viktiga att ta hänsyn till. För att upprätthålla en trovärdighet och 

aktualitet, som är extra viktigt när sekundärkällor används, bör noggrannare granskning 

utföras (Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Ejvegård (2003, s. 62-63 ) nämner vikten av att 

kritiskt granska äktheten i en källa. För att kontrollera om en källa är äkta eller inte handlar 

det om att titta på om innehållet är trovärdigt och om den förmedlar det som ska förmedlas 

(Ejvegård, 2003, s. 62 ).  

 

Ett annat kriterium handlar om aktualitet, vilket beskriver källans relevans och om den är 

tidsenlig att använda till ett visst begrepp eller teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89). 

Eftersom denna studie har sitt fokus på recensioner och omdömen över internet, som anses 

vara relativt nytt, har uppsatsförfattarna använt försiktighet när det gäller litteratursökning 

för att inte använda gamla källor som ligger ur tiden för ämnet. I många fall har det därför 

varit extra nödvändigt att gå tillbaka till primärkällorna då vi märkt att andra författare i vissa 

fall blandat ihop begrepp eller endast beskrivit en variant. Ett exempel på detta gäller 

litteraturanvändandet av elektronisk word of mouth (webbaserad) vs. “traditionell” word of 

mouth (ansikte-mot-ansikte), som i vissa fall har lite annan inverkan på människor och 

organisationer. Detta har resulterat i att källorna som använts i vissa delar i den teoretiska 

referensramen har ett nyligen daterat utgivningsdatum. Gällande metodutformningen har vi 

och andra sidan kunnat använda tidigare daterade källor då föreskrifter kring 

metodutformningar inte ändrats på senare tid. Som Johansson Lindfors (1993, s. 89) påpekar 

så behöver det inte betyda att en källa är inaktuell och föråldrad trots att den är skriven för 

länge sedan, vilket uppsatsförfattarna framförallt tagit fasta på i metoddelen.  

 



16 
 

Övriga källor som använts har exempelvis varit Statistiska Centralbyrån, SCB, och Handelns 

utvecklingsinstitut, HUI. Dessa har bidragit med aktuell statistik kring handeln i allmänhet 

samt mer specifik information kring E-handeln. HUI gör exempelvis uppdrag för 

myndigheter, kommuner, företag samt forskningsinstitut (HUI, u.å.). SCB och HUI är två 

statistiska institutionerna som uppsatsförfattarna klassar trovärdiga då de angivna 

uppdragsgivarna till dessa institut har mycket höga krav och ett behov av noggrann och exakt 

forskning. Årsredovisning för Clas Ohlson ser vi som nödvändiga att ta del av i denna studie 

eftersom uppsatsförfattarna skriver på uppdrag för Clas Ohlson. Årsredovisningarna från 

tidigare år tillför en användbar och viktig grundinformation för att också kunna koppla 

företaget till studiens innehåll. Information som kommer från organisationer kan anses som 

icke objektiv. Däremot har uppsatsförfattarna resonerat att information från hemsidor och 

årsredovisningar inte varit en avgörande faktor för utfall och resultat för denna studie, utan 

denna fakta har mer varit en hjälpande byggsten för att förklara marknadens situation samt 

vad företaget vill utveckla. 
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör aktuella och relevanta teorier som är kopplade till 

ämnesområdet. Kapitlet grundar sig på tidigare forskning som uppsatsförfattarna ansett 

vara väsentlig för studien och berör därmed relationsmarknadsföringens betydelse, 

elektronisk word of mouth, online brand community och attityder.  

3.1 Elektronisk word of mouth 

En tvåvägskommunikation mellan företaget och konsumenten via kundrecensioner på 

webbutiken kan vara viktigt. I detta forum får kunder möjlighet att ge feedback till företaget 

samt att företaget kan ge respons på kundrecensioner som publiceras. På detta sätt skapas en 

relationsdialog som kan vara till nytta för alla inblandade parter samt potentiella kunder 

(Grönroos, 2008, s. 308). Exempelvis har Clas Ohlson inrättat funktionen där företagets 

anställda har möjlighet att ge svar på tal om en produkt (Clas Ohlson, 2015). På så sätt har 

företaget möjlighet att återkoppla till kunden som lämnat recensionen och meddela att 

företaget sett kundens respons. Grönroos (2008, s. 305-307) påpekar att respons ger ett 

intryck till kunden att dennes åsikter är betydelsefull och att dialogen mellan parterna gynnar 

dem båda. Genom en sådan typ av samspel kan parterna dra lärdom av varandra och på så 

sätt ändra sig (Grönroos, 2008, s. 307). Relationsdialogens process illustrerar två olika 

processer, den planerade kommunikationsprocessen där planerad marknadskommunikation 

äger rum, samt interaktionsprocessen där produkt- och servicebudskap skapas (Grönroos, 

2008, s. 307). En framgångsrik implementering av relationsmarknadsföring kräver att 

marknadskommunikationsbudskapen integrerar med varandra och bildar en 

interaktionsprocess (Grönroos, 2008, s. 307).  Kunderna analyserar budskapen från de olika 

processerna, vilket sedan resulterar i så kallad word of mouth-kommunikation och andra 

oplanerade budskap (Grönroos, 2008, s. 307). Vidare menar Grissemann och Stokburger-

Sauer (2012, s. 1490) att ett gemensamt värdeskapande leder till ett högre förtroende och 

lojalitet. Detta antyder att kunderna genom att ta del av forumet för recensioner och 

omdömen, skapar en positiv attityd till företaget Clas Ohlson. Denna lojalitet kan sedan leda 

till att kunderna även skapar en positiv attityd till webbaserade recensioner och omdömen. 

Detta då kunderna har ett förtroende till forumet och därmed kan tänkas utvinna viktig 

information om det varumärke som de är lojala mot. 

 

Elektronisk word of mouth, även förkortat eWOM, är att via internet som plattform förmedla 

erfarenheter, åsikter och övriga tankar kring en produkt, företag eller någonting annat som 

haft en inverkan på konsumenter (Jalilvand et al., 2011 s. 43). eWOM har en inverkan på 

hela köpprocessen, från upptäckt av en produkt, informationssök samt beslut om slutligt köp 

(Gupta & Harris, 2009, s. 1042). Tillsammans med internets tillväxt har denna typ av produkt 

och företagsrelaterad informationsutbyte fått en avgörande del för köp och säljprocessen 

(Henning-Thurau et al., 2004, s. 44). Denna typ av informationsutbyte mellan konsument till 

konsument (C2C) samt mellan företag och konsument (B2C) har blivit ett betydande forum 

för att skapa nya möjligheter. Det ger möjligheter för konsumenter att skapa sig en bredare 

bild om en produkt när man delar åsikter mellan varandra, efteranvändnings uppfattning samt 

attitydvariation kring en produkt eller företag (Jalilvand et al., 2011, s. 43). För företag ger 
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word-of-mouth möjlighet till att få feedback från exempelvis kunder (Henning-Thurau et al., 

2004, s. 41). 

 

Word of mouth –kommunikation kan både vara positiv och negativ (Chih et al., 2013, s. 659). 

Positiv word of mouth – kommunikation uppstår när den planerade 

marknadskommunikationen överensstämmer med produkt- och servicebudskapen 

(Grönroos, 2008, s. 307). Då den marknadsföringseffekt som word of mouth- 

kommunikationen ger upphov till vanligtvis är enorm och större än den planerade 

kommunikationen är det viktigt för företag att få förståelse för vilken roll word of mouth 

spelar vid relationskapande och interaktionen mellan parterna (Grönroos, 2008, s. 294). 

 

Forskning går isär när de hänvisar till hur positiv och negativ word of mouth påverkar 

människan och därmed hur konsumenter reagerar på de motsatta vinklingarna (Chih et al., 

2013, s. 659). Skillnader finns även när forskare refererar till vilka motiv konsumenter har 

för att engagera sig i positiv och negativ word of mouth (Henning-Thurau et al., 2004, s. 40). 

Även delade meningar finns kring hur stor påverkan eWOM har om man jämför med den 

icke elektroniska varianten av word of mouth där konsumenter kan ses ansikte mot ansikte 

(Gupta & Harris, 2010, s. 1041). Enkel och lättillgänglig kommunikation mellan alla parter 

(konsumenter och företag) är några av de positiva fördelar som finns med elektronisk word 

of mouth (Gupta & Harris, 2010, s. 1041). 

 

Forskning visar på ett tydligt samspel mellan C2C och B2C, ett samspel som blivit lättare 

med denna elektroniska informationsutbytesteknik (Chih et al., 2013, s. 658 ). Den modell 

som Chih et al. (2013, s. 659) publicerat i sin artikel visar på några viktiga punkter som är 

avgörande för en effektiv delgivning av information/åsikter via kundrecensioner. Dels 

handlar det om företagets egen roll i interaktionen, där de har som ansvar att förmedla en 

pålitlighet och expertis kring företaget i helhet samt om produktutbudet. Om detta uppfylls 

tenderar kunderna få ett bättre intryck och större acceptans vilket gör företag mer trovärdiga 

(Chih et al., 2013, s. 659). Det är bevisat att kundrecensioner delger många andra 

konsumenter viktig information om egna framtida köpbeslut (Rabjohn et al., 2008, s.1). 

Konsumenter kräver alltså mindre återstående informationssökning efter att ha läst andras 

kundrecensioner. Genom underrättelser från referenser är det inte bara viktigt med 

faktabaserad information för en effektiv process, utan även känslomässiga åsikter från andra 

är användbara för en effektiv process (Chih et al., 2013, s. 659-660). Denna modell visar att 

inför ett köp så spelar företagets prestation stor roll men att även utomstående parter såsom 

tidigare, faktiska och potentiella kunder påverkar människors slutgiltiga intentioner (Chih et 

al., 2013, s. 659). 
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Figur 1. Omarbetad version av modellen eWOM effects: Cognition- Affect - Behavior Model 

(Chih et al., 2013, s. 659). 

Det finns tidigare forskare och författare som påvisat att det finns en rad faktorer som har en 

inverkan på människans vilja att involvera sig i att sprida sina åsikter och tankar (Hennig-

Thurau et al., 2004, s. 40 ). Dessa faktorer beskriver till största del den strävan människor har 

att engagera sig och att ha ett inflytande på marknaden (Henning-Thurau et al., 2004, s. 40). 

Henning-Thurau et al. (2004, s. 41) påvisar exempelvis några ledmotiv som tidigare författare 

konstaterat är värdesättande faktorer till varför konsumenter vill åstadkomma en inflytelserik 

ståndpunkt. Dessa motiv till att lämna sina åsikter kring en produkt eller företag handlar dels 

om att tillfredsställa sig själv ”Self-involvment”, där vikten av att känna sig bättre inombords 

är en drivande kraft till word of mouth (Henning-Thurau et al., 2004, s. 41). En annan 

drivande faktor Henning-Thurau et al. (2004, s. 41) nämner är ”Other-involvment”, där 

betydelsen av att göra någonting bra för någon annan och ge dem råd om exempelvis en 

produkt är avgörande. Att hjälpa ett företag med feedback av en produkt eller ge tips och råd 

till medkonsumenter skulle kunna vara några exempel som är aktuella i denna studie. 

”Product-involvment” beskriver Henning-Thurau et al. (2004, s. 41) är ytterligare en 

omfattande faktor till hur konsumenter berörs och berör genom word-of-mouth. Henning- 

Thurau et al. (2004, s. 41) menar att product-invovlment handlar om produktens roll och dess 

funktion i förhållandet med konsumenten. Detta handlar framförallt om att produkten i fråga 

som konsumenten har köpt, skapar positiva eller negativa spänningar hos konsumenten, 

vilket leder till att hen känner en strävan att berätta om produkten (Henning-Thurau et al., 

2004, s. 41-42). Barriärer som existerar för personer som bedömer värdet av att lämna eller 

inte lämna recensioner och omdömen över internet brukar vara tid, ansträngning och 

belöning (Lee et al., 2006, s. 297). Med andra ord beror det på hur mycket tid och 

ansträngning en recensent behöver lägga ned i förhållande till vilken belöning och respons 
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denne får för att dela med sig om åsikter och erfarenheter. Detta kan sammankopplas med 

det Lee et al. (2006, s. 297) fortsättningsvis beskriver gällande hur mycket man tror att just 

sin egen recension och omdöme kan göra nytta för andra. 

 

Såsom Rabjohn et al. (2008, s. 3-4) även poängterar, visar olika författares gemensamma 

slutsatser att det finns samband mellan inverkande faktorer och att olika faktorer har 

varierande inverkan på människor. Olika informationsströmningar är användbara för kunder 

i varierande förhållanden (Rabjohn et al., 2008, s. 3-4). Användbar information från 

främmande människor kan fluktuera när det handlar om en viss typ av information (Lee et 

al., 2006, s. 299). Hur konsumenter påverkas av elektronisk word of mouth och därmed 

kundrecensioner beror till viss del på mottagarens motivation (Gupta & Harris, 2010, s. 1041-

1042). Rabjohn et al. (2008, s. 2) uttrycker även att konsumenters mottaglighet för viss 

information har en inverkan. Det skiljer sig även från situation till situation hur recensioner 

påverkar konsumenter (Mayzlin, 2006, s. 156). Beroende av hur avgörande ett produktköp 

är för en konsument påverkas beslutsprocessen (Solomon et al., 2013, s. 323). Gäller det ett 

livsavgörande köp krävs ofta mer informationssök och andras åsikter kan bli en viktig källa 

(Solomon et al., 2013, s. 423). En konsument med erfarenhet av ett företag eller produkt 

spelar en viktig roll för både företag och övriga konsumenter (Chih et al., 2013, s. 658). För 

medkonsumenterna har hen någon sorts expertis och inside information som andra kan dra 

nytta av (Solomon et al., 2013, s. 421). Andra konsumenter med erfarenhet av en produkt 

influerar alltså inte bara det slutgiltiga köpbeteendet, utan även människors attityder och 

tankegångar (Solomon et al., 2013, s. 413; Chih et al., 2013, s. 659). 

 

 

Om en konsument väljer att ta hänsyn till andras kundrecensioner handlar också mycket om 

vad recensionen förmedlar, alltså själva meddelandet och budskapet (Schindler & Bickart, 

2012, s. 234-235). Vid olika beslut, vare sig de kan vara viktiga eller oviktiga, tar människor 

hänsyn till olika faktorer och förhållanden. Även trovärdigheten och uppriktigheten hos den 

som rekommenderar/lämnar en recension online har en betydande roll (Utz et al, 2012, s. 

50). 

 

Innehållet i en recension eller omdöme anses vara av betydande slag, där ordval och språkligt 

upplägg visat sig ha betydelse (Schindler & Bickart, 2012, s. 240). Det handlar alltså om vad 

den faktiskt förmedlar (Willemsen et al., 2011, s. 21). Ju längre en recension är desto mer 

information och detaljer läggs fram om exempelvis en produkt, service eller företag, vilket 

därmed leder till att innehållets betydelse ställs i fokus (Utz et al., 2012, s. 50). En recension 

tenderar att vara mer hjälpsam för konsumenter om den är tydligt uttryckt (Willemsen et al., 

2011, s. 21). Med en betygsskala mellan 1 och 5 är exempelvis en klar positiv eller negativ 

recension, alltså betyg 1 eller 5, mer hjälpsam än en 3:a i betygsgraderingen (Willemsen et 

al., 2011, s. 21 ). I viss utsträckning influeras därmed konsumenter av varandras uppfattning, 

attityder och informationen som utbyts, vilket i sin tur reducerar osäkerheter för en produkt 

eller förstärker redan föreställningen om produkten (Chih et al., 2013, s. 659).  

 

Vi tolkar eWOM modellen av Chih et al. (2013, s. 659) som att affekten eller attityden till 

ett företag eller företagets hemsida är det primära och som konsumenten utgår ifrån som 

sedan kan förstärkas av andra konsumenters recensioner. Dessa recensioner kan sedan 

påverka konsumentens attityd till produkten, hemsidan eller företaget ytterligare och som i 
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slutändan leder till konsumentens köpintention av en produkt eller inte. Denna eWOM-

modell kommer att ligga till grund för vår studie och de faktorer som vi kommer att 

undersöka.  

Som vi har sett ovan har attityder stor betydelse för konsumenters köpintention. Andra 

attitydmodeller än eWOM har fokuserat på hur attityder bildas och utvecklas och menar att 

det finns olika sätt hur attityder påverkar konsumenter och hur konsumenter använder dessa 

i sitt köp. En av dessa modeller är ABC-modellen som grundar sig på tre olika sätt som 

konsumenten påverkas av attityder. 

3.2 ABC-modellen för attityder 

Människor har ofta åsikter och inställningar till saker eller andra personer omkring sig. Dessa 

attityder grundas och formas av människans olika motiv, det kan handla om positiva eller 

negativa fragment som påverkar vår inställning till exempelvis en viss produkt (Solomon et 

al., 2013, s. 293). Attityder har länge setts som ett brett område där det känslomässiga går 

hand i hand med det sociala beteendet (Solomon et al, 2013, s. 295). Solomon et al. (2013, s. 

295) beskriver ABC- modellen för attityder som ett sätt att dela upp hur människan påverkas 

beroende på vilken sammansättning av känslor (Affect), beteendeintentioner (Behaviour) och 

uppfattning (Cognition) de har. Modellen visar den relation som finns mellan de tre 

komponenterna, där de alla utgör en del av människans slutliga attityd. Komponenternas 

betydelse beror också på motivationen och produktens relevans för den enskilda individen 

(Solomon et al., 2013, s. 295). Det kan exempelvis vara så att en konsument har låga 

preferenser om borrmaskiner, men som senare blir influerad av andra konsumenters positiva 

erfarenheter gällande produkten. Detta påverkar i sin tur känslorna, ”Det vore nog 

betryggande och användbart att ha en borrmaskin i min ägo”, beteendeintentionerna ”Jag går 

och köper borrmaskinen nu” och uppfattningen ”Om jag köper borrmaskin kommer den göra 

mitt liv lättare för att kunna fixa saker hemma”. De olika komponenterna har beroende på 

situation större betydelse än de andra. Våra attityder sätter alltså vissa gränser för vad 

människan gör och inte gör (Solomon et al., 2013, s. 293). 
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Figur 2. Bearbetad version av ABC model of attitudes 

I slutändan handlar modellen om samspelet mellan känslor, beteende och förkunskap och hur 

dessa komponenter samspelar (Solomon et al., 2013, s. 295). Detta samspel sker hela tiden i 

den sociala vardagen då vi står inför ett eventuellt köp eller val, vad dessa attityder utmynnar 

i för beteenden. Det människan vet om en produkt betyder alltså inte att denne utifrån denna 

information kommer gilla eller inte gilla produkten, utan känslan och intentionerna spelar en 

roll i beslutet (Fraser & Gaskell, 1990, s. 71-72). Människors attityder och inställning 

påverkas i någon riktning beroende på om en person beskriver någonting med neutrala, 

negativa eller positiva ord (Fraser & Gaskell, 1990, s. 72). 

 

Det finns självklart många olika aspekter som påverkar och formar människors attityder. Att 

mäta attityder menar Fraser och Gaskell (1990, s. 73-75) kan vara komplicerat och 

svårdefinierat. Känslor (Affect) och uppfattning (Cognition) är komplicerade begrepp att 

klassificera och gradera i klara mått, då det exempelvis är svårt att bestämma grad på glädje 

och sorg (Khalid & Ramli, 2012, s. 1). Ett beteende är mer mätbar i den meningen att det är 

lättare identifierbart och mer tydligt för en observatör då det är en faktisk handling (Khalid 

& Ramli, 2012, s. 1). Ett beteende blir med andra ord mer synligt än vad människors 

uppfattning och känslor är. Människors attityder skapas, förändras och influerar på olika sätt 

beroende på vilken situation man är i, exempelvis krissituationer (Khalid & Ramli, 2012, s. 

1-6).  

 

Ibland visar sig därmed ett glapp mellan konsumenternas attityder och det faktiska beteendet 

(Aschemann-Witzel & Niebuhr-Aagaard, 2014, s. 556). Att ha en inblick i konsumenters 

attityder ger oftast en föraning om planerat beteende, däremot finns självklart oklarheter 

kring slutligt beteende (Aschemann-Witzel & Niebuhr-Aagaard, 2014, s. 550), vilket alla 

branscher tycks vara intresserade av att förstå närmare. Detta dilemma framkommer därför 

även till viss grad i denna forskningsstudie, men som uppsatsförfattarna försökt gå runt 

genom att utforma en enkät med ett brett frågespektrum där alla ska ha möjlighet att besvara 

enkäten. Den skall kunna besvaras trots att respondenter inte har så mycket erfarenhet kring 

ämnet då de istället får möjlighet att sätta sig in i situationen. Beroende på var konsumenten 
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bor, dvs storlek på stad, landsbygd och så vidare, kan skillnaderna i demografin ha betydelse 

för dess attityd till en butik (Ades & Gleaser, 1995; Kim, 1995). I en studie av Gleaser et al. 

(2001) argumenterar bland annat författarna för att en stads utveckling, storlek och så vidare 

har större betydelse för konsumentens beteende än man tidigare trott både för hur 

konsumenten handlar känslomässigt och kognitivt. De delar upp städer i tre olika kategorier. 

Dessa kategorier baseras på att företag blir mer produktiva och nytänkande relaterat till 

tillgängligheten av transportkostnader samt tillgängligheten av information i termer av idéer 

och teknologi. I Sverige skulle detta innebära att större städer såsom Stockholm, Göteborg 

och Malmö skulle invånarna har bättre tillgänglighet till dessa saker och därför skulle deras 

konsumtionsbeteende påverkas av detta som exempelvis högre grad av att näthandla, osv, 

medan invånare i mindre städer såsom Borlänge, Mora och Växjö har en högre tendens att 

handla i butik både på grund av att det är en mindre ort där invånarna känner varandra men 

också för att utbudet och informationssnabbheten är mindre och lägre.  

 

Uppsatsförfattarna kommer att använda Gleasers et al. (2001) tolkning av städers påverkan 

på konsumentbeteende då dessa argumenterar för både en känslomässigt och kognitivt 

handlande. Detta anser vi också förstärks genom ABC-modellen, eWOM och Brand 

community modellen angående sociala influenser. Detta då alla dessa modellen innefattar 

dessa variabler på olika sätt för att förklara konsumenters attityd, beteende och köpintention. 

Därför kommer vi i vår studie använda städer som en av de demografiska faktorer vi väljer 

att testa för att se om olika städer påverkar respondenternas attityd till webbaserade 

recensioner, lojalitet osv.  

 

 

3.4 Online brand community 

Marknadsstrategier från början av 2000-talet betonar vikten av att bilda en relation med sina 

kunder (Solomon et al., 2013, s. 38). Det har även varit ett ökat intresse för hur olika märken 

påverkar konsumenter (Simões & Dibb, 2001, s. 220). Simões och Dibb (2001, s. 219) menar 

att märkesidentitet är starkt kopplat med kundens identitet och att ett märke kan framkalla ett 

djupt känslomässigt engagemang hos kunden. Kunden kan ha olika relationer till märket, 

några av dessa kan handla om att fastslå kundens identitet, ömsesidigt beroende, en länk till 

det förflutna eller om passion och känslor (Fournier, 1998, s. 363-365). 

 

Den teknologiska utvecklingen har idag ett stort inflytande på kunders beteende och detta 

inflytande kommer även att öka ju fler människor som använder sig av internet (Solomon et 

al., 2013, s. 14). Sociala medier har gjort det möjligt för konsumenter att kommunicera, 

nätverka och samarbeta med varandra oavsett vad de befinner sig geografiskt, vilket har lett 

till att virtuella samfund har skapats (Kim et al., 2008, s. 410-411). Ett av de samfund som 

har växt fram kallas online brand community (Zhou et al., 2013, s. 2439-2440). Allt fler 

marknadsförare visar nu ett större intresse för dessa virtuella samfund då de insett att det 

finns flera möjligheter med ett sådant (Dholakia et al. (2004, s. 244). Enligt Muniz och 

O´Guinn (2001, s. 412) är ett brand community ett specialiserat, icke geografiskt bundet 

samfund baserat på strukturerade uppsättningar av sociala relationer bland beundrare av 

märket. 
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Enligt Kim et al. (2008, s. 414) finns det flera faktorer som gynnar en deltagare i ett online 

brand community. Några av dessa faktorer är att deltagaren i samfundet får stöd från andra 

deltagare och att det uppstår en känsla av yttrandefrihet (Kim et al., 2008, s. 414). Dholakia 

et al. (2004, s. 244) påpekar även att värdet av informationen som en delaktig konsument får 

genom att kommunicera och dela information med andra kunder är ytterst relevant i 

marknadsföringssyfte. Zaglia (2013, s. 222) menar att online brand communities är en unik 

marknadsförings investering för företag då de ger dem möjligheten att skapa långsiktiga 

relationer till nuvarande och potentiella kunder till en låg kostnad. Vidare menar 

uppsatsförfattarna att några av de faktorer som gynnar en deltagare i ett online brand 

community även kan gynna de kunder som kommunicerar via forumet för omdömen och 

recensioner. Detta då det råder stor yttrandefrihet i forumet samt att kunderna delar med sig 

information vilket kan upplevas som ett stöd i köpbeslutet hos kunden. Det är samtidigt 

viktigt att påpeka att forumet för recensioner och omdömen inte är ett online brand 

community och att det därför finns stora skillnader i hur kunderna påverkas. 

 

Motivet som gör att en individ vill vara med i ett virtuellt samfund och vara medlem i detta 

är resultatet som individen uppnår (Zaglia, 2013, s. 218). När en individ har gått med i ett    

samfund söker denne oftast hjälp hos de andra medlemmarna med syftet att få en specifik 

information (Zaglia, 2013, s. 220). Vidare så bidrar sociala nätverk med ett nytt sätt att lära 

sig saker på, exempelvis via filmer, foton eller feedback (Zaglia, 2013, s. 220). Dholakia et 

al. (2004, s. 243) menar att individen gynnas av medlemskapet i ett virtuellt samfund då 

medlemmarna tillsammans uppnår ett förmånligt resultat som grupp, vilket är en drivande 

faktor som gör att individen vill vara delaktig i ett virtuellt samfund. Dholakia et al. (2004, 

s. 243) har valt att förklara vilka sociala faktorer som bidrar till denna positiva upplevelse för 

deltagaren och presenterar en teoretisk modell (se nedan). 
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Figur 3. Omarbetad modell A social influence model of virtual community participation 

(Dholakia et al., 2004, s. 243). 

 

Denna modell börjar med att presentera de fem olika värdeuppfattningar: Ändamålsenligt 

värde, självinsikt, bibehåll av interpersonell sammanlänkning, social förstärkning samt ett 

underhållningsvärde (Dholakia et al., 2004, s. 243) 

 

Dholakia et al. (2004, s. 244) påstår att det ändamålsenliga värdet är det härledda värdet som 

åstadkommes från ett förbestämt bidragande ändamål, vilket innefattar att bidra eller att ta 

del av information via ett virtuellt samfund. Beståndsdelarna i ett enskilt ändamålsenligt 

värde är enligt Dholakia et al. (2004, s. 244) informationsvärdet och det bidragande värdet 

som informationen ger. Detta värde kan exempelvis skapas när en deltagare löser ett problem 

och hjälper andra eller när hen utvärdera ett potentiellt köp med hjälp av sociala interaktioner 

(Dholakia et al., 2004, s. 244).  Zhou et al. (2013, s. 2439) påpekar även att det värde som 

utvinns ur informationen blir högre desto mer information som deltagarna får möjlighet att 

läsa. Då medlemmar i ett online brand community får möjlighet att ta del av mer information 

leder detta till att allt fler besökare vill gå med i medlemskapet (Zhou et al., 2013, s. 2439). 

 

Den andra typen av värde uppstår via självinsikt, vilket innefattar förståelse och fördjupning 

av framträdande aspekter om en själv via sociala interaktioner (Dholakia et al., 2004, s. 244). 

Det finns två olika aspekter av en självinsikt, en av dessa sker via interaktion med andra 

deltagare i syfte att ta del av sociala resurser samt underlätta processen i att uppnå ett mål 

(Dholakia et al., 2004, s. 244). Den andra aspekten kan vara att deltagandet i en grupp kan 

hjälpa individen att definiera vem hen är via intressen och kärnidentiteter (McKenna & 

Bargh, 1999, s. 264-265). Skillnaden mellan det ändamålsenliga värdet och värdet som 
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uppstår via självinsikt är att det ändamålsenliga värdet fokuserar på utilitaristiska problem 

som uppstår när individen kommer i kontakt med externa objekt (Dholakia et al., 2004, s. 

244). Värdet som uppstår via självinsikt handlar istället om problem som är inbyggda i den 

egna individen (Dholakia et al., 2004, s. 244). Dessa värden handlar om den egna individen 

medan värdet via bibehåll av interpersonell sammanlänkning samt social förstärkning 

handlar om kontakten med andra individer (Dholakia et al., 2004, s. 244). 

 

Bibehålla en interpersonell sammanlänkning avser de sociala fördelarna som uppstår vid 

upprätthållandet och upprättandet av kontakt med andra, exempelvis vänskap och socialt stöd 

(Dholakia et al., 2004, s. 244). Mckenna och Bargh (1999, s. 255-257) menar att flera 

individer går med i ett socialt samfund för att uppleva gemenskap, säkerhet samt att dämpa 

nervositet. Social förstärkning är istället ett värde som en deltagare utvinner genom att bli 

accepterad och godkända av andra deltagare (Dholakia et al., 2004, s. 244). Såsom Hars och 

Ou (2002, s. 29-30) påpekar har studier visat att många individer går med i virtuella samfund 

för att lämna information och svara på frågor med målet att få ett erkännande av de andra 

deltagarna. Den sista värdeuppfattningen, underhållningsvärdet, utvinns genom en trevlig 

och avslappnad känsla när en deltagare spelar eller integrerar med andra deltagare (Dholakia 

et al., 2004, s. 244). 

 

Dholakia et al. (2004, s. 245) presenterar sedan de sociala faktorerna som påverkar en 

individs deltagande i det virtuella samfundet. I en tidigare studie undersökte Bagozzi och 

Dholakia (2002) hypotesen om att de sociala faktorerna samtycke och legitimation påverkar 

en individs deltagande i ett virtuellt samfund. Studien visade att internalisering och 

legitimering var signifikanta prediktorer medan faktorn samtycke inte var signifikant. 

Dholakia et al. (2004) har därför valt att endast ta med internalisering och legitimering i 

modellen. 

 

Internalisering handlar om att individen förstår gruppens värderingar, tro och mål medan 

legitimering handlar om att identifiera sig med gruppen (Dholakia et al., 2004, s. 245-246). I 

modellen av Dholakia et al. (2004, s. 243) refereras internalisering till gruppnormer.  De 

andra faktorerna som presenteras, ömsesidig överensstämmelse och anpassning, 

representerar mekanismer som leder deltagaren från generellt definierade mål och 

överenstämmelse med gruppen till förverkligande av specifika delar i en online- social 

interaktion (Dholakia et al., 2004, s. 246). Vidare så menar Dholakia et al. (2004, s. 245) att 

faktorn Social identitet inom det virtuella samfundet handlar om att individen kan identifiera 

sig med gruppen och känna en tillhörighet. Detta är ett psykologiskt tillstånd som innefattar 

kognitiva, emotionella och värderande komponenter (Bergami & Bagozzi, 2000, s. 577-561). 

Alla dessa faktorer påverkar sedan individens deltagande och beslut inom det virtuella 

samfundet (Dholakia et al., 2004, s.244). 

 

Denna modell tar upp fem värdeuppfattningar som enligt uppsatsförfattarna återkommer i 

liknande form inom litteratur om brand community och online brand community. Modellen 

av Dholakia et al. (2004, s. 243) fokuserar på det värde som medlemmarna i samfundet kan 

uppleva, men den beskriver inte de faktorer som kan påverka intensiteten i 

värdeuppfattningarna. Adjei et al. (2009, s.635-638) menar att ett online brand community 

hjälper medlemmarna att minska osäkerheten i sitt köp men att det också finna flera faktorer 

som kan påverka detta. Dholakia et al. (2004, s. 244) menar att beståndsdelarna i det 
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ändamålsenliga värdet är informationsvärdet och det bidragande värdet som informationen 

ger. Detta bidragande värde kan exempelvis vara att minska osäkerheten i kundens köp. Adjei 

et al. (2009, s. 645) påvisar i sin studie att kvalitén i kommunikationen är positivt relaterad 

till att minska osäkerheten. Längden, frekvensen, tidslinjen och hur relevant informationen 

är påverkar det bidragande värdet som medlemmen upplever (Adjei et al., 2009, s. 637). 

Uppsatsförfattarna är därmed medvetna om att modellen av Dholakia et al. (2004, s. 243) 

inte tar hänsyn till viktiga faktorer som kan påverka det upplevda värdet. 

 

Det finns tre viktiga karaktärsdrag som gör ett brand community igenkännbart och dessa är: 

Delad medvetenhet, ritualer och traditioner samt förpliktelse till samhället (Habibi et al., 

2014, s. 153). Då det övergripande syftet med denna studie är ”att undersöka faktorer som 

påverkar attityderna till webbaserade recensioner och omdömen”, är uppsatsförfattarna 

medvetna om att modellen om virtuella samfund inte är fullt relevant. Detta då forumet där 

kunder lämnar recensioner och omdömen inte har dessa karaktärsdrag. Exempelvis att 

individen inte vanligtvis behöver dela de andra deltagarnas mål och värderingar samt att 

dessa individer även kan vara aktiv ensamma i forumet. Trots detta menar uppsatsförfattarna 

att dessa teorier ändå är relevanta då det är kunder som kommunicerar med företaget och 

andra kunder om ett enskilt märke som de alla har gemensamt. Uppsatsförfattarna har därför 

valt att ta upp några av de mest relevanta faktorerna som kan tänkas påverka kundernas 

attityder till webbaserade recensioner och omdömen. 

Muniz och O´Guinn (2001, s. 418) menar att kunder som är med i ett online brand community 

även känner en speciell kontakt med märket och de andra medlemmarna. Medlemmarna i ett 

sådant samfund kan även uppleva att användare av andra märken är annorlunda och att de 

som är med i samfundet därför har en stor gemenskap (Muniz & O´Guinn, 2001, s. 418). Då 

kunder tar sig tid till att lämna recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik, menar 

uppsatsförfattarna att det finns en möjlighet att dessa kunder även känner sig lojala mot 

märket Clas Ohlson. Hur et al. (2011, s.1207) påpekar att engagemang och anförtroende till 

ett online brand community oftast leder till lojalitet, det vill säga att medlemmarna ofta 

handlar i butiken.  Kunder som delar med sig av sina positiva upplevelser av företagets 

produkter kan tänkas uppleva en speciell gemenskap med andra kunder som lämnar positiva 

recensioner och omdömen. Samtidigt så finns det även de kunder som lämnar negativa 

recensioner och omdömen. Detta kan påvisa att det inte bara är kunder som är lojala och 

upplever en positiv association till märket Clas Ohlson som är aktiva i forumet, något som 

därmed skiljer sig från ett online brand community där de flesta medlemmar delar med sig 

av sina positiva upplevelser. Å andra sidan menar Hur et al. (2011, s. 1207) att online brand 

community oftast skapar upplevelser med integritet vilket i sin tur leder till att medlemmar 

upplever att deras åsikter och attityder är viktiga och att de därmed har möjlighet att förbättra 

märket. Negativa omdömen och recensioner behöver därmed inte betyda att kunden inte har 

någon positiv association till företaget utan snarare tvärtom. 

 

Dholakias (2004) modell kan även den återkopplas till ABC-modellen då kärnan i Dholakias 

modell också är känslobaserad då kundernas känsla av lojalitet är det som styr engagemanget 

som i vår studie skulle vara att lämna en recension. Utifrån detta talar det för att det är den 

intresserade konsumenten som företag vill knyta an till men som också kan vara ett 

risktagande eftersom det finns risk för att dessa konsumenter väljer att inte lämna recensioner 

trots att de är intresserade.  
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3.4.1 Modell nätbaserade erbjudanden 
 

De senaste åren har det skett en utveckling av tjänsteerbjudanden på den virtuella marknaden. 

Antalet varu-och tjänsteerbjudanden ökar över internet och en virtuell marknadsplats har växt 

fram jämsides med den fysiska marknaden (Grönroos et al., 2000, s. 243). 

Enligt Grönroos (2008, s. 194) är alla fysiska varor och tjänster som erbjuds över internet 

tjänster. De företag som erbjuder varor via internet bör därför vara noga med att utforma 

erbjudanden som tjänsteerbjudanden för internet (Grönroos, 2008, s. 194). Enligt 

Kierzkowski et al. (1996, s. 8) är internet ett marknadsföringsverktyg som underlättar för 

marknadsförare att komma i kontakt med individuella konsumenter, bygga en relation, delge 

information och att bidra med ett värde. Forumet för recensioner och omdömen är därmed 

ett perfekt verktyg att använda för företag som har ett relationsperspektiv. Christopher et al. 

(2002, s.19) menar att ett relationsperspektiv har fokus på lönsamt bevarande, betonar 

kundvärde, långsiktigt tänkande, kundservice, kundkontakt samt kvalitén i en relation. Enligt 

Gwinner et al. (1990, s. 109-110) finns det tre fördelar som kunderna uppnår i en långsiktig 

relation. Dessa är förtroendefördelar, sociala fördelar samt fördelar med särbehandling. 

Förtroendefördelen är att kunden känner en tillförlitlighet till företaget, vilket reducerar 

ångest och upplevd risk (Gwinner et al., 1990, s. 109-110). Den sociala fördelen som uppstår 

är att kunderna upplever en gemenskap och förtrogenhet till de anställda samt en vänskaplig 

utveckling (Gwinner et al., 1990, s. 109-110). Fördelen med särbehandling antas vara den 

minst viktiga fördelen och handlar om att kunden upplever att den exempelvis får en speciell 

service som skiljer sig från den genomsnittliga kunden (Gwinner et al., 1990, s.109-110). 

Den viktigaste fördelen anses vara förtroendefördelen då kundens vetskap om vad hen kan 

förvänta sig är den mest kritiska fördelen inom en service-relation (Gwinner et al., 1990, s. 

109-110). 

Den fullständiga modellen för tjänsteerbjudanden för internet kallas modellen för 

nätbaserade erbjudanden som består av elementen kärntjänsten, möjliggörande tjänster och 

värdehöjande tjänster samt användargränssnitt (Grönroos, 2008, s. 194-195).  Denna modell 

liknar det grundläggande tjänstekonceptet, men elementet användargränssnittet tillkommer 

då tillgänglighets- och interaktionsaspekterna inte kan hållas isär (Grönroos, 2008, s. 195). 

Grönroos (2008, s. 181) menar att kärntjänsten är anledningen till att ett företag existerar på 

marknaden. De möjliggörande tjänsterna underlättar konsumtionen av tjänsten/varan medan 

de värdehöjande tjänsterna används för att öka värdet i tjänsten/varan samt att skapa 

konkurrenskraft (Grönroos, 2008, s. 182). Forumet för recensioner och omdömen i 

webbutiken kan därmed vara en värdehöjande tjänst då denna tjänst är till för att höja värdet 

i produkten. Dessa tjänster skapar vanligtvis en temporär konkurrensfördel då de inte är lätta 

att kopiera av konkurrenterna (Grönroos et al., 2000, s.245). Då internetmarknaden 

expanderar med en hög hastighet (Kierzkowski et al., 1996, s. 5-7), anser uppsatsförfattarna 

att en viktig frågeställning är om det verkligen går att skapa värdehöjande tjänster som är 

långsiktiga. Detta då kunderna blir allt mer vana vid att webbutiker erbjuder liknande 

värdehöjande tjänster samtidigt som kunderna ställer mer krav på företagen. 
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Figur 4. Omarbetad modell för nätbaserade erbjudanden (Grönroos, 2008, s. 194). 

Enligt Grönroos (2008, s. 195) “omfattar användargränssnittet alla aspekter av den 

datoriserade interaktionen”. Användargränssnittet måste vara funktionellt, visuellt 

tilltalande och tekniskt funktionsdugligt då detta element på egen hand måste kunna sälja 

erbjudandet (Grönroos, 2008, s. 195). Webbplatsen bör därför vara tydlig och logiskt med 

tilltalande färger (Grönroos, 2008, s. 195). Ett till kritiskt element i modellen är information 

från kunder och företag då detta är ett bränsle som får värdehöjande tjänsterna att fungera 

(Grönroos, 2008, s. 195). Det finns därefter två till element i modellen för nätbaserade 

erbjudanden, dessa är kundmedverkan och kommunikation (Grönroos, 2008, s. 195). 

Kundmedverkan handlar om deltagande i diskussionsgrupper samt kundernas kunskaper och 

färdigheter i fråga om användargränssnittet (Grönroos, 2008, s. 195). Kunderna bör besitta 

de kunskaper som behövs för att ställa frågor, göra inköp samt lämna klagomål (Grönroos, 

2008, s. 195). Vidare menar Grönroos (2008, s.196) att kundmedverkan handlar ”dels om en 

gemensam produktionsaktivitet, dels om gemensamt skapande av en lösning som stödjer 

kundens värdeskapande process”. Tillgänglighet och interaktion på internet innebär 

kommunikation, ibland som tvåvägskommunikation eller envägskommunikation (Grönroos, 

2008, s. 196). Tvåvägskommunikation kan ske via exempelvis e-post (Grönroos, 2008, s. 

196), eller som i denna studie, via recensioner och omdömen där en anställd från Clas Ohlson 

kommunicerar med kunderna i forumet och ger dem information och svar. 

Engångskommunikation kan exempelvis också ske när kunden lämnar 

kreditkortsupplysningar eller vid ett köp (Grönroos, 2008, s. 196). 
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Internet möjliggör en användarvänlig kommunikation som företag kan dra nytta av i sin 

internetmarknadsföring med syftet att få kunderna att konsumera varorna som erbjuds via 

internet (Grönroos, 2008, s. 196). Det är dock viktigt att företaget har förståelse för kvalitén 

och meningen med en dialog i ett kundperspektiv (Prahalad & Ramaswamy, 2000, s. 82). 

Detta då mening med dialogen mellan kunden och företaget har skiftat från att utvinna 

information till att istället påskynda ett säkert och enkelt köp (Prahalad & Ramaswamy, 2000, 

s. 82). Detta påvisar därmed att utvinna informationen från företaget inte alltid är kundens 

syfte. Det är därför viktigt att företaget hittar nya sätt att bearbeta kunskapen om kunderna 

för att sedan föra dialogen framåt och bibehålla kundens intresse (Prahalad & Ramaswamy, 

2000, s. 82). Grönroos et al. (2000, s. 247) menar även att den service som erbjuds via 

internet, exempelvis via mailkontakt, inte behöver bidra till en långsiktig relation. Detta då 

denna typ av service har blivit alltför vanlig och att företag därför behöver koncentrera sig 

på huruvida kunden upplever att informationen som de kommunicerar är betydelsefull 

(Grönroos et al., 2000, s. 247). Samtidigt så kan utvecklingen av den virtuella marknaden 

leda till att kunderna upplever att en del tjänster är ännu mer attraktiva eller spännande och 

att tjänsterna därmed blir mer effektiva i dess värdeskapande (Grönroos et al., 2000, s. 247). 

Slutligen menar uppsatsförfattarna att det är viktigt att företaget ständigt utvecklar sina 

tjänster såsom forumet för recensioner och omdömen. Företaget behöver också se till att 

webbutiken är användarvänlig och att den är tilltalande då det som tidigare beskrivits skapar 

förutsättningarna för en långsiktig relation och värdeskapande.  

Utifrån tidigare studier om tjänstemarknadsföring (Grönroos et al., 2000, s. 247; Kierzkowski 

et al., 1996, s. 5-7; Prahalad & Ramaswamy, 2000, s. 82) verkar användarvänlighet och 

användarmöjligheter bygga grunden till att skapa kundvärde. Vidare, skulle man kunna 

hävda att kundvärde är känslomässigt baserad vilket då kan återkopplas till ABC-modellens 

tredje tillvägagångssätt samt eWOM utifrån diskussionen som först tidigare. I vår studie 

kommer vi därför att undersöka lojalitet och dess påverkan på att skriva webbaserade 

recensioner. 
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Utifrån vår studie skulle en tillämpning av ABC-modellen kunna se ut som följande; 
1. 

Högengagerad: Uppfattning Känsla Beteende Attityd  

 
Jag tycker om Clas Ohlsons slogan Positiv Jag skriver Positiv  

      

2. Lågengagerad: Uppfattning Beteende Känsla Attityd  

 
Jag tycker om kvaliteten på Clas Ohlsons produkter Jag skriver inte  Positiv Positiv  

      

3. Intresserad: Känsla Beteende Uppfattning  Attityd  

 
Jag tycker om känslan som Clas Ohlsons produkter ger mig Jag skriver ibland Jag blir nöjd  Positiv  

 

Figur 5. Egen slutgiltig modell som beskriver sambandet mellan ABC- modellens 

komponenter. 

 

Som vår tillämpning av ABC-modellen visar kan samma attityd till Clas Ohlson och dess 

produkter leda till olika beteenden om huruvida de skriver en webbaserad recension eller 

inte. Om vi kopplar samman detta med vår tolkning av eWOM modellen skulle detta innebära 

att konsumenter som skriver webbaserade recensioner är de som är intresserade då eWOM-

modellen hävdar att det först och främst är känslan som är den största påverkansfaktorn för 

konsumentens uppfattning av varumärket, dennes beteende och köpintention. Detta innebär 

att möjligheten att skriva eller inte skriva en recension för konsumenten kan ses som 

slumpmässig och att andra bidragande faktorer till detta beteende är av vikt. Om man istället 

använder självskattningen som oberoende variabel kan man undersöka om ovanstående 

tolkning av de två modellerna stämmer och vilka andra bidragande faktorer till beteendet 

som har betydelse för skrivandet av recensioner eller inte. 

 

Denna kritik av ABC-modellen kan återkopplas till annan kritik som riktats till studier inom 

konsumentbeteende som hävdar att de mått som används inom forskningsområdet, 

exempelvis självskattningar och att dessa utförs posthoc (dvs att respondenten måste 

reflektera över ett beteende efter att denne utfört en specifik handling) medför många 

snedvinklingar som kan medföra felaktiga tolkningar av resultaten (Bagozzi & Yi, 1991; 

Berg & Rapaport, 1954; Merikle, 1992; Merikle & Reingold, 1992; Podsakoff et al., 2003). 

Om man istället grupperar individer utifrån deras självskattningar och ser om dessa 

samvarierar utifrån andra självskattningsvariabler är det möjligt att göra utsagor om det sanna 

beteendet. Detta kan i ett senare skede leda till utvecklandet av hypoteser eller teorier som 

man sedan kan använda i andra mer robusta studier. Utifrån denna kritik kommer vi att 

använda ABC-modellen men vända på den och undersöka det faktiska beteendet och relatera 

det till andra påverkansfaktorer inom ABC-modellen (känslomässiga och uppfattning). På 

detta sätt fångar vi även de andra aspekterna som tas upp i modellen om WOM och 

värdeuppfattningarna i modellen om sociala influenser som återfinns i Online brand 

community-avsnittet då Uppfattning (Cognition) i ABC-modellen direkt kan 

sammankopplas till Värdeuppfattning i modellen om socialt inflytande.  
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4. Praktisk metod 

 

I denna del av uppsatsen redogörs det praktiska utförandet mer i detalj, där exempelvis den 

valda kvantitativa strategin, urvalstekniken, enkätens utformning och distributionen av 

enkäterna för studien diskuteras närmare. Uppsatsförfattarna kommer även med argument 

för valda tillvägagångssätt och beskriver noggrannare själva processen för datainsamlingen. 

Ytterligare redogörs även hur externt och internt bortfall har behandlats. 

 

4.1 Forskningsstrategi 

Uppsatsförfattarna har, som tidigare nämnts i kapitlet teoretisk metod, valt att använda sig av 

en kvantitativ forskningsstrategi. Då det övergripande syftet i denna studie är ”att undersöka 

faktorer som påverkar attityderna till webbaserade recensioner och omdömen”, behöver 

Grönberg och Sjöström ett relativt stort urval. Detta då syftet är beskrivande och förklarande 

samt att de ska undersöka kunders attityder till webbaserade recensioner och omdömen.  

Enligt Bryman (2011, s. 168-169) är forskare som använder sig av en kvantitativ 

undersökning ofta intresserad av att kunna presentera till vilken grad studien är 

generaliserbar. Detta handlar i sin tur om att få fram ett representativt urval, men då det är 

näst intill omöjligt att skicka ut enkäter till en hel population måste det göras ett urval 

(Bryman, 2011, s. 169). Holme och Solvang (1986, s. 159; 173) menar att en kvantitativ 

metod måste kunna mäta egenskaper med hjälp av siffror och att informationen ska kunna 

kvantifieras. Det finns flera tekniker för att kunna samla in information vid användandet av 

en kvantitativ metod, exempelvis med hjälp av enkäter eller observationer (Holme & 

Solvang, 1986, s. 176). I denna studie har Grönberg och Sjöström valt att använda den 

förstnämnda tekniken, enkäter. Användandet av enkäter gör det möjligt att nå ut till ett större 

antal respondenter (Bryman, 2011, s. 228), vilket uppsatsförfattarna ansåg viktigt då de vill 

nå ett större urval.  

 

Enkäter är enligt Ejvegård (2003, s. 53) ett billigt och enkelt sätt att nå potentiella 

respondenter. Detta är även en teknik som gör det möjligt att standardisera upplägget vilket 

innebär att respondenterna får samma upplägg på frågor och svarsalternativ (Holme & 

Solvang, 1986, s. 89). Användandet av enkäter gör det även möjligt att på ett enkelt sätt 

jämföra svaren och att statistiskt bearbeta svaren (Ejvegård, 2003, s. 54). Som 

uppsatsförfattarna tidigare har nämnt är mätning en viktig angelägenhet vid en kvantitativ 

utgångspunkt. Bryman (2011, s. 155-156) menar att mätningar innefattar flera fördelar då 

den kan beskriva små och hårfina skillnader mellan människor och att den ger konsistent 

måttstock av dessa skillnader. Trots detta menar Bryman (2011, s. 171) att det finns kritiska 

synpunkter på en kvantitativ forskning. Kritik som har riktas mot denna forskning är att 

kvantitativa forskare ignorerar skillnaden mellan naturen och samhället samt att det kan 

inbringa en något oäkta och falsk precision av mätprocessen (Bryman, 2011, s. 172). Då 

studien handlar om att undersöka attityder menar uppsatsförfattarna att enkäter var den bästa 

möjliga metod att använda för att uppfylla problemformulering och syftet, även om det finns 

en viss kritik mot detta tillvägagångsätt. 
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Vid användandet av en kvalitativ undersökning har forskaren möjlighet att vara flexibel och 

det finns därmed en möjlighet att ändra upplägget av undersökningen (Holme & Solvang, 

1986, s. 88-89). En kvantitativ forskare lägger istället större vikt på att standardisera 

upplägget och har ingen möjlighet att ändra upplägget på undersökningen när den är igång 

(Holme & Solvang, 1986, s. 89). Holme och Solvang (1986, s. 89) menar att svårigheten vid 

en kvantitativ undersökning handlar om att forskaren inte vet om den information som samlas 

in är relevant för frågeställningen. En möjlighet att rätta till detta problem kan vara att göra 

en pilotstudie, där man testar enkäten i förhand (Holme & Solvang, 1986, s. 89). Detta är 

något som uppsatsförfattarna har gjort i denna studie då de ville vara säkra på att 

surveyfrågorna i enkäten är lämpade till problemformulering. Bryman (2011, s. 258) menar 

att en pilotstudie är extra viktig vid en enkätundersökning då det inte finns någon möjlighet 

för forskaren att hjälpa respondenten om de uppstår några oklarheten. Några av fördelarna 

med att göra en pilotstudie är att forskaren får en möjlighet att upptäcka om några av frågorna 

i enkäten är svåra för respondenterna att förstå (Bryman, 2011, s. 259). 

 

Uppsatsförfattarna har, som tidigare nämnt, valt att används sig av en kvantitativ metod med 

enkäter som insamlingsteknik. Detta då syftet med studien är beskrivande och förklarande 

samt att studien inte är djupgående. Enligt Holme och Solvang (1997, s. 172- 173) är enkäter 

en av de vanligaste datainsamlingstekniker men det finns även andra tekniker såsom 

intervjuer, observationer och experiment. Uppsatsförfattarna valde enkäter då de ansåg att de 

ville ha ett stort urval och att det inte fanns resurser och tid för att genomföra intervjuer med 

Clas Ohlsons kunder. Då de flesta kunder har bråttom när de besöker butiker och upplevs 

stressade, ansåg Grönberg och Sjöström att det även hade blivit svårt att få kunder att ställa 

upp på exempelvis intervjuer som är mer tidskrävande. Det finns även en risk för att 

forskarens påverkan är större vid intervjuer än vid enkäter vilket kan leda till att svaren från 

respondenterna blir snedvridna (Johansson Lindfors, 1993, s. 113), något som 

uppsatsförfattarna ville undvika i sin undersökning. Observationer och experiment valdes 

också bort då dessa datainsamlings tekniker inte skulle svara på hur kunderna upplever att de 

påverkas av webbaserade recensioner och omdömen samt vad de har för attityder till dessa. 

 

Uppsatsförfattarna valde att genomföra sin datainsamling i totalt fem Clas Ohlson- butiker. 

Detta då de ville uppnå en högre generaliserbarhet. Då enkäten som delades ut hade 50 frågor, 

fanns det en oro över om det skulle vara möjligt att samla in över 150 enkäter. Därför valde 

uppsatsförfattarna att göra undersökningen under fyra dagar i de fem butikerna. Detta för att 

undvika tidsbrist samt att få in ett så representativt urval som möjligt. Uppsatsförfattarna 

valde sen att dela ut godisbitar till de kunder som deltog i undersökning. Då antal frågor 

kunde upplevas som högt, ville Grönberg och Sjöström visa sin tacksamhet mot 

respondenterna genom att ge en gåva. Holme och Solvang (1997, s. 173) menar att det är 

viktigt att motivera respondenterna och att detta kan göras genom att utforma frågorna i 

enkäten med ett enkelt språk och tydlig struktur. Genom genomförandet av pilotstudien och 

utdelningen av godiset, försökte uppsatsförfattarna uppnå en tilltalande enkät och motivera 

Clas Ohlsons kunder att ställa upp i undersökningen. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 

113) är det vanligt med ett stort bortfall vid enkäter, något som gör att det blir viktigare att 

motivera respondenterna med exempelvis vinstchanser. I detta fall valdes godisbitar då 

enkäten delades ut nära påsk, vilket enligt uppsatsförfattarna förknippas med godis. 

Uppsatsförfattarna tänkte även att godis var en bra motivering för att få småbarnsföräldrar 
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att ställa upp eftersom barnen kunde äta godiset medan föräldrarna fyllde i enkäten i lugn och 

ro.  

 

4.1.1 Enkätens utformning och konstruktion 
 

Till denna kvantitativa studie valde uppsatsförfattarna att utforma en enkät som Clas Ohlsons 

kunder senare fick besvara i någon av företagets butiker i Sverige. Enkätens uppbyggnad av 

frågor och påståenden baserades i grunden på likertskalan. Denna typ av mått har för avsikt 

att mäta attityder, där intensiteten på människors uppfattningar och upplevelser kring ämnet 

fastställs (Bryman, 2011, s. 157). Intensiteten mäts ofta i olika grader, exempelvis 

”Instämmer helt” till ”Instämmer inte alls”, där respondenterna fyller i det svarsalternativ 

som stämmer bäst överens med dennes ståndpunkter (Bryman, 2011, s. 157). Eftersom denna 

studie grundar sig på syftet är ”att undersöka faktorer som påverkar attityderna till 

webbaserade recensioner och omdömen”, var denna teknik lämpligast att bygga enkäten på. 

Uppsatsförfattarna har försökt konstruera en enkel och lättförståelig enkät som består till 

största del av påståenden. Att använda sig av en enkät som endast eller till stor grad är 

uppbyggd på påståenden anser Trost (2007, s. 72) kan riskera att respondenten tappar 

engagemanget och därmed inte svarar enligt deras riktiga åsikter. Problematiken kring detta 

har uppsatsförfattarna försökt undvika med hjälp av enstaka flervalsfrågor samt att fokus 

även varit på att dela upp enkäten i olika mindre ämnesområden. Detta för att förtydliga 

ämnet och påverkande faktorer för respondenterna samt att tanken var att detta upplägg även 

skulle vara hjälpsamt vid avkodningen och analys. Upplägget med indelningar samt en inte 

allt för kompakt frågeuppställning gör att enkäten känns lättare och ger ett tydligt intryck 

(Ejlertsson, 2014, s. 99). 

 

Uppsatsförfattarnas gruppindelning och sammanställning av enkätens frågor och påståenden 

visar respondenterna en klarare bild om vilka områden som kommer att behandlas i enkäten. 

Indelningen ”Attityd till webbaserade recensioner och omdömen”, ”Konsumentens 

uppfattning av varumärket”, ”Interaktion med personal”, ”Interaktion med andra kunder”, 

påvisar och rymmer viktiga frågor och påståenden kring variabler som undersökningen ska 

mäta. En sådan enklare indelning av olika inverkande förhållanden gör att enkäten inte 

upplevs tung, såsom Trost (2007, s. 73) även påpekar underlättar detta för att få så 

sanningsenliga svar som möjligt. Indelningen representerar och innehåller frågor och 

påståenden som rör de olika faktorer som angivits i studien.  

 

Resterande frågor var allmänna bakgrundsfrågor där respondenterna inte skulle ta ställning 

till några påståenden kring deras attityder om ämnesområdet, utan istället uppge mer 

faktabaserade sakfrågor gällande exempelvis ålder, kön, shoppingmönster. Eftersom 

uppsatsförfattarna inte ville titta på någon specifik kundgrupp ville de inte låsa frågorna till 

förbestämda åldersindelningar, utan istället ha möjlighet att hålla det öppet för en lättare 

databearbetning i senare skede. 

 

Enkäten avslutas med en öppen fråga där respondenterna har möjlighet att kommentera 

allmänna funderingar kring ämnet samt hur de uppfattade enkätens innehåll/utformning. 

Dessa kommentarer kan vara avgörande när data analyseras och förklara vissa angivna svar 
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från respondenter. En avslutande öppenfråga anser Trost (2007, s. 76) även vara värdefull för 

respondenten om hen har något att kommentera och därmed få sin röst hörd. 

 

I denna undersökning tas, som tidigare nämnt, frågor upp kring respondenternas 

grundläggande bakgrund såsom kön och ålder. Grönberg och Sjöström ämnar inte att på 

något sätt kunna koppla tillbaka svar på enkäterna till enskilda och specifika respondenter, 

utan riktar istället fokus på att få en helhetsbild kring kunders attityder samt hur de berörs av 

webbaserade recensioner och omdömen. Däremot har en central fråga för uppsatsförfattarna 

hela tiden varit att handla utifrån etiska grunder. Ejlertsson (2014, s. 31) nämner fyra 

forskningsetiska krav som rekommenderas när någon typ av forskning gällande andra 

människor sker. Detta har uppsatsförfattarna tagit fast på och varit tydliga med att även 

försöka förmedla i enkätens inledande del. Informationskravet är det första krav som brukar 

nämnas som beskriver den tydlighet som måste finnas tillgängligt (Ejlertsson, 2014, s. 32). 

Detta betyder att respondenter ska med klarhet informeras om studiens syfte och deltagarnas 

egna rättigheter, där det framkommer att medverkan är frivillig (Ejlertsson, 2014, s. 32). 

Respondenterna har även rätt att enligt samtyckeskravet bestämma om denna ska medverka 

i undersökningen samt att respondenten kan avsluta deltagandet när som helst utan att 

övertalning av andra parter sker (Ejlertsson, 2014, s. 32). Konfidentialitetskravet beskriver 

vikten av att en undersökning skall informera om anonymitet där utomstående inte skall ha 

möjlighet att identifiera insamlad data och kunna återkoppla detta till en specifik person 

(Ejlertsson, 2014, s. 32). Nyttjandekravet som Ejlertsson (2014, s. 32) upplyser om beskriver 

att den data som samlas in endast har tillhandahållits för den gjorda studien och därmed inte 

kommer användas i andra sammanhang. Alla dessa etiska kriterier har noggrant nyttjats och 

syns därför tydligt på första sidan på enkätformuläret, allt för att ge en trygghetskänsla för 

respondenterna. 

 

Vid enkätutformningen har tankar även gått kring huruvida frågorna/påståendena är 

”korrekt” utformade samt hur resultaten skulle bli vid olika utfall. Detta resonemang rör till 

stor del mätningen av reliabilitet och validitet. Validitet förklarar enkätfrågornas förmåga att 

mäta vad som faktiskt ämnas mätas i studien (Ejlertsson, 2014, s. 107). Reliabilitet syftar på 

att mätningar som sker upprepade gånger bör ge samma resultat (Ejlertsson, 2014, s.107). 

Detta är någonting som uppsatsförfattarna försökt ha i åtanke under konstruktionen av 

enkätformuläret. På grund av den möjligen snäva inriktningen på ett specifikt företag och 

deras kunders erfarenheter av webbaserade recensioner och omdömen ansågs detta viktigt. 

Möjligheten fanns att många konsumenter inte lämnat eller läst webbaserade recensioner och 

omdömen på Clas Ohlsons webbutik, därför behövde enkätens frågor vara något bredare för 

att alla respondenter skulle kunna besvara hela formuläret. 

 

4.1.2 Pilotstudie 
 

För att vår studie skulle ha de bästa förutsättningarna och utgångspunkt fanns önskan att göra 

en testundersökning för att säkerställa innehållet och förståelsen kring frågorna i enkäten. En 

pilotstudie kan vara betydelsefull för att kunna testa påståenden och frågor för att sedan ha 

möjlighet att korrigera någon del i enkäten (Ejlertsson, 2014, s. 159). Vid utförandet av en 

pilotstudie får forskaren därmed en möjlighet att upptäcka om några av frågorna var svåra 

för respondenterna att förstå (Bryman, 2011, s. 259). Grönberg och Sjöström valde att 
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genomföra pilotstudien vid Umeå Universitet. Detta då det saknades resurser för att kunna 

göra pilotstudien i de fem olika Clas Ohlsons butiker där studien sedan genomfördes. Holme 

och Solvang (1997, s. 81) påpekar att det är vanligt att studenter oftast saknar resurser för att 

kunna genomföra en pilotstudie. Uppsatsförfattarna kunde, med hjälp av lite resurser, ändå 

genomföra studien då den genomfördes vid universitet. Enligt Patel och Davidson (2003, s. 

58) är det viktigt att pilotstudien genomförs på en undersökningsgrupp som liknar den 

huvudsakliga undersökningsgruppen.  

 

Uppsatsförfattarna valde att dela ut enkäten till 15 studenter vid Umeå universitet den 25 

mars. Då uppsatsförfattarna upplevde att de flesta studenter troligtvis har kommit i kontakt 

med Clas Ohlsons webbutik eller fysiska butik, ansåg studenter som en väsentlig 

undersökningsgrupp. Detta då Clas Ohlson har studentrabatt och inriktar sig mot ”att göra 

det smidigt för människor att lösa vardagens praktiska små problem”, vilket enligt 

uppsatsförfattarnas egna erfarenheter leder till att studenter söker sig till varumärket. 

Studenter har dessutom stor kunskap om samhällsvetenskapliga metoder då kurser inom 

området ingår i de flesta utbildningar, vilket gör att studenter kan bidra med relevanta 

synpunkter kring utförandet av studien och enkäten. 

 

Uppsatsförfattarna anser att genomförandet av pilotstudien var viktig då de har använt sig av 

en kvantitativ forskningsstrategi. Detta då användare av en kvantitativ metod inte har 

möjlighet att ändra undersökningsplanen om det uppstår oklarheter under studiens gång 

(Holme & Solvang, 1997, s. 81). Syftet med pilotstudien var därför att få en möjlighet att 

klargöra frågorna i enkäten så att det inte skulle uppstå några oklarheter när datainsamlingen 

skulle genomföras ute i butikerna. Grönberg och Sjöström valde att dela ut enkäten till 15 

respondenter, vilket enligt Fink (2003, s. 108) fyller kraven på antalet respondenter till 

pilotstudien då det var mer än 10 individer som deltog. Uppsatsförfattarna valde även att 

fråga studenterna om de brukade handla ofta på Clas Ohlson innan de blev tilldelade en enkät. 

Svarade studenten ja, blev de tillfrågade om att delta i undersökningen. Detta med syftet att 

uppnå en så väsentlig undersökningsgrupp som möjligt. 

 

4.2 Urval och urvalsteknik 

För denna studie har uppsatsförfattarna, som tidigare nämnt, valt att skriva på uppdrag av 

Clas Ohlson. Eftersom företaget är lokaliserade runt om i hela landet var målet att få ett så 

generaliserbart resultat som möjligt. Därför valdes tre relevanta geografiska områden ut, med 

hjälp av Clas Ohlsons marknadsavdelning, för att dessa skulle representera den möjliga 

populationen. Vid en sådan här typ av studie påpekar Bryman (2011, s. 190-191) att det krävs 

en relevant mängd respondenter, därmed en valid urvalsstorlek. När det gäller urvalsstorlek 

måste forskaren alltid kompromissa mellan tid, pengar och precision (Bryman, 2011, s. 191). 

I detta fall har alla dessa faktorer varit avgörande och i många fall gått hand i hand. 

Exempelvis har tid varit pengar på grund av att uppsatsförfattarna behövt resa ett antal dagar, 

vilket kostat både tid för insamling av data och resetid samt pengar när det gäller flygresor 

och boende. Bryman (2011, s. 191) nämner även att sannolikheten för att få en bättre 

precision kräver ett större urval. 
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Bryman (2011, s. 190-191) poängterar även att det är svårt att säga vad som är ett tillräckligt 

urval, då exempelvis bortfall och andra faktorer spelar en roll i slutresultatet. Samtidigt 

påpekar Trost (2007, s. 29) att det ofta är omöjligt att nå ut till en hel population då detta blir 

en komplicerad och kostsam process. En sådan omfattande studie var alltså inte aktuellt i 

detta läge vilket styrker vår övertygelse om att rätt beslut är gjorda gällande val av metoder 

för bland annat urval och distribution av enkäter. Därför har uppsatsförfattarna gjort sitt bästa 

när det gäller datainsamlingen, med tidspress som den största inverkande faktorn, för att få 

ett så precist och representativt urval som möjligt. Brist på tid satte stopp för större idéer som 

gjorde att uppsatsförfattarna fick kompromissa i upplägget när det gäller urvalsstrategin. 

Förfogandet av tid som funnits till insamling och analys var inte tillräcklig för att exempelvis 

göra ett sannolikhetsurval, vilket anses vara ett bättre insamlingsurval. Sannolikhetsurval 

bygger på att hela populationen har lika stor chans att vara en del av undersökningens urval 

(Bryman, 2011, s. 183- 185). Till ett sådant urval skulle det krävas mer information om hela 

populationen, vilket inkluderar alla Clas Ohlsons potentiella och nuvarande kunder, vilket 

inte var möjligt att utföra på grund av sekretessavtal och andra avgörande faktorer. Osäkerhet 

fanns kring hur många respondenter som skulle vilja svara på enkäten. Trots detta fanns 

förhoppningar om att ändå kunna samla in mer än 150 besvarade enkäter för att kunna få ett 

representativt urval. 

 

Studien grundas därför på det bekvämlighetsurval som gjorts i Clas Ohlsons butiker. 

Bekvämlighetsurval betyder att urvalet består av personer som är lättillgängliga vid det 

ögonblick forskaren utför datainsamlingen (Bryman, 2011, s. 194). I vårt fall handlade det 

om ett urval från Clas Ohlsons kunder där kunder tillfrågades att besvara enkäten i butik. 

Valet att använda sig av ett bekvämlighetsurval ses oftast inte som det bästa 

tillvägagångssättet för datainsamling (Bryman, 2011, s. 194). Svårigheten med 

bekvämlighetsurval beskrivs vara att mäta generaliserbarheten eftersom det är svårt att veta 

vilken population studien är representativ för (Bryman, 2011, s. 194). Däremot såg 

uppsatsförfattarna att denna urvalsstrategi var den bäst möjliga att genomföra. Eftersom 

önskan var att få ett så stort antal respondenter som möjligt var ett bekvämlighetsurval ett 

enkelt val. Valet av att tillfråga kunder direkt i butik var strategiskt lämpligast för att få ett 

så litet bortfall som möjligt då respondenterna skulle besvara och återlämna enkäten på plats 

till uppsatsförfattarna. Tanken fanns i tidigt skede att skicka ut enkäten via mejl eller post 

men detta avslogs ganska snabbt då det fanns svårigheter i att nå ut till kunderna samt att det 

fanns en större risk för bortfall. 

 

Då detta är en fallstudie så är studiens population redan begränsad till Clas Ohlson butiker, 

närmare bestämt butiken i Umeå, två butiker i dalarna (Borlänge och Insjön) och två butiker 

belägna i Stockholm (Solna och centrala Stockholmstad). Därför har avgränsningen till Clas 

Ohlsons kunder gjort den möjliga populationen något mindre från start. Fallstudier kan enligt 

Grønmo (2006, s. 96) ha olika utgångspunkter, där ändamålet kan bygga på en djupare 

förståelse om en viss sektion eller en total helhetsbild kring en större population. Till denna 

studie har målet varit att fokusera på att få en överskådlig bild av Clas Ohlsons sammanlagda 

kundbas i Sverige. 

 

Vad som även bör lyftas är att datainsamlingen gjordes i de fysiska butikerna och inte via 

internet. Vid ett genomförande av en enkätundersökning via internet skulle 

uppsatsförfattarna ha kunnat nå ut till den kundgrupp som hade varit mer aktuell. Å andra 
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sidan har istället denna studie fått en ytterligare innebörd, att inte bara studera vilka som läser 

och lämnar recensioner och omdömen utan också möjligen skapat eftertanke hos 

respondenterna kring ämnet. De butiker som valdes ut till studien visade även på en 

varierande medelålder hos respondenterna i det stora hela. Exempelvis var medelåldern i 

Dalarna högre än i Umeå och Stockholm. Detta var dock svårt att kontrollera och uppskatta 

på plats, men visar istället på ett mer sanningsenligt resultat skildrat för hela Sverige, vilket 

var tanken för denna undersökning. 

 

4.3 Studiens utförande 

Det tillvägagångssättet som användes för att distribuera enkäterna var att genomföra 

bekvämlighetsurval på Clas Ohlsons kunder. Vid datainsamlingen stod uppsatsförfattarna, 

med godkännande från butikscheferna, vid utgången till butikerna. Detta på grund av att 

kunderna inte skulle bli avbrutna i butiken samt att det kändes mest naturligt att kunderna 

skulle få göra en ”utvärdering” efter besöket eftersom uppsatsförfattarnas egen erfarenhet 

säger att undersökningar brukar skickas ut eller på annat sätt distribueras efter ett nyligen 

besök/köp hos företag. För att kunna få in en stor mängd besvarade enkäter gjordes 

insamlingen vid varierade tidpunkter i de olika butikerna. Eftersom butikerna var belägna i 

både mindre städer och större gallerior fanns föraningarna kring hur flödet av kunder kunde 

variera sig i de olika butikerna. Därför var uppsatsförfattarna något mer noggrann med 

planering kring detta för att kunna befinna sig i butikerna då det brukar vara mer kunder på 

plats. Uppsatsförfattarna introducerade sig kort och berättade för passerande kunder att 

undersökningen var ämnad för ett examensarbete och frågade därefter om de hade möjlighet 

att besvara enkäten. Grönberg och Sjöström förklarade också att de kom från Umeå 

universitet och skrev på uppdrag av Clas Ohlson. Som tack för hjälpen för medverkan erbjöds 

respondenterna en godisbit. 

 

Eftersom uppsatsförfattarna under enkätens utformning redan anade att det inte skulle vara 

så många respondenter som tidigare handlat och besökt just Clas Ohlsons webbutik krävdes 

ytterligare frågor som behandlade ämnet bredare. Detta resulterade i att respondenterna 

uppmanades att sätta sig in i rollen som internetanvändare och därmed se vad de värdesätter 

och vad som stämmer in på deras ståndpunkter bäst gällande recensioner och omdömen 

generellt. 

 

Som en tilläggande del till detta bekvämlighetsurval gjorde uppsatsförfattarna en ytterligare 

avgränsning gällande respondenternas ålder. Uppsatsförfattarna frågade potentiella 

respondenter om de var över 18 år på grund av att det inte skulle vara korrekt från 

uppsatsförfattarnas sida att fråga omyndiga personer. Trost (2007, s. 25) påpekar att tillstånd 

måste fås från vårdnadshavare om omyndiga skall medverka i undersökningar. Ytterligare 

hänvisar forskning att undersökningar som inkluderar barn kan både ge osäkra svar i vissa 

fall beroende på undersökningsformatet samt att det handlar om etiska aspekter att fråga 

omyndiga (Codex, 2015). Ytterligare gjordes en bedömning av äldre kunder, då det är 

betydligt ovanligare för äldre personer att ha tillgång till internet samt att de inte heller har 

den kunskap om ämnet som uppsatsen handlar om. Detta skulle därför inte tillföra någonting 

till forskningen då de på grund av sin ålder helt enkelt inte känner till forskningsområdet. 
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Dessa beslut fattades för att få mindre bortfall samt en mer aktuell undersökning för oss som 

uppsatsskrivare och Clas Ohlson som uppdragsgivare. 

 

Datainsamlingen för denna forskning inkluderade, som nämnts ovan, Clas Ohlsons kunder 

med några restriktioner gällande kundernas åldersspann. Detta innebär att uppsatsförfattarna 

till viss grad kontrollerade åldersskillnaderna, vilket ansågs vara nödvändigt för att inte få 

data som inte kunde användas till forskningen på grund av mycket bortfall. Samtidigt fanns 

även föraningar att det kunde framkomma en del bortfall ändå på grund av andra faktorer 

såsom många frågor och okunskap om Clas Ohlsons webbutik och webbutiker i allmänhet. 

 

Då uppsatsförfattarna varit väl medvetna om att enkäten innehöll många frågor skulle det 

möjligen kunna inverka på resultatet. Forskning säger nämligen att respondenter lättare blir 

uttråkad och därmed besvarar påståenden och frågor mindre noggrant om enkäten blir för 

ointressant och långrandig (Trost, 2007, s. 73). Detta ointresse försökte uppsatsförfattarna 

minska vilket beskrivs noggrannare exakt hur detta gjordes möjligt i redogörelsen om 

enkätutformningen. För de respondenter som medverkade i undersökningen var svarstiden 

uppskattningsvis i snitt på 5-6 minuter. Antalet frågor gjorde också att uppsatsförfattarna var 

extra tydliga med att informera respondenterna om att de när som helst fick fråga om 

osäkerheter som uppstod kring frågorna. Detta gjordes för att minska ännu fler möjliga 

bortfall och misstolkningar av frågorna. 

 

4.4 Externt bortfall 

I de flesta undersökningar inträffar bortfall, vilket i sin tur leder till att forskaren går miste 

om information (Fink, 2003, s. 42). Bryman (2011, s. 192) menar att det är sannolikt att några 

individer inte vill vara med i undersökningen eller att de väljer att inte svara på alla frågor. 

Det finns även forskare som menar att antalet individer som inte vill ställa upp i 

undersökningar har ökat i de flesta länder (Bryman, 2011, s. 192). Vid användandet av 

enkäter finns det även en större risk för bortfall än vid andra datainsamlings tekniker 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 113). Bryman (2011, s. 231) påpekar även att detta bortfall gör 

att det finns en större risk för skevhet i resultatet då det finns skillnader mellan dem som 

ställer upp i undersökningen och de individer som tackar nej. Svarsfrekvensen kan därför 

skilja sig markant för olika studier. Bryman (2011, s. 231) påpekar att en svarsprocent på 

över 50% är godkänt men att ju högre nummer som kan åstadkommas desto bättre. Hänsyn 

bör även tas när det gäller att vissa enkäter kan anses som oanvändbara och att de därmed 

sänker resultatets trovärdighet samtidigt som dessa enkäter ändå höjer svarsfrekvensen 

(Bryman, 2011, s. 192). Därför måste det övervägas vad som är mer betydande för studien i 

helhet vid ett sådant tillfälle. 

 

För att minska det externa bortfallet och därmed öka svarsfrekvensen, valde 

uppsatsförfattarna att motivera Clas Ohlsons kunder med bland annat godisbitar. Enligt 

Holme och Solvang (1997, s. 173) är det viktigt att motivera respondenterna att ställa upp i 

undersökningen. Att erbjuda pengar, lotter eller liknande kan vara ett effektivt sätt att 

motivera och därmed minska bortfallet (Bryman, 2011, s. 233; Johansson Lindfors, 1993, s. 

113). Ett annat sätt att göra detta på kan vara att förklara hur viktigt det är att respondenterna 
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ställer upp i undersökningen och att forskaren verkligen behöver få in deras svar (Holme & 

Solvang, 1997, s. 173). Enligt Bryman (2011, s. 231-233) är även layouten och 

introduktionsbrevet viktigt för att minska det externa bortfallet. Uppsatsförfattarna försökte 

därför att utforma en bra introduktion av enkäten där de beskrev hur viktigt respondenternas 

medverkan var och att deras svar var anonyma. Detta för att motivera dem och minska rädsla 

för intrång i den personliga integriteten. Grönberg och Sjöström försökte också att göra 

layouten av enkäten lockande och tilltalande genom att ha så få öppna frågor som möjligt. 

Detta då det är vanligt att individer drar sig från att besvara en enkät där de måste lämna 

många kommentarer (Bryman, 2011, s. 233). Uppsatsförfattarna valde även att kopiera 

enkäten dubbelsidigt, då denna inte bör vara tjockare en nödvändigt (Bryman, 2011, s. 232). 

Samtidigt så ledde detta till att det uppkom en risk att respondenterna skulle missa en del av 

frågorna då de förekom på båda sidor av papperet. Uppsatsförfattarna valde därför att tydligt 

beskriva och påminna detta för kunderna så att de inte oavsiktligt missade att besvara några 

av frågorna. 

 

Slutligen så upptäckte Grönberg och Sjöström att Clas Ohlsons kunder var mer motiverade 

att vara med i undersökningen när de berättade att detta var ett examensarbete och att 

kunderna därmed kunde hjälpa dem att ta sin examen genom att delta. Anledningen till detta 

var enligt några av kunderna att de först trodde att Grönberg och Sjöström var försäljare och 

när de sedan fick höra att de gjorde sitt examensarbete ville de genast ställa upp då de själva 

hade studerat. Trots att uppsatsförfattarna kom i kontakt med många positiva kunder som 

gärna ville hjälpa två studenter, var det även många som valde att inte vara med i 

undersökningen. Enligt uppsatsförfattarnas egna spekulationer kan detta bero på tidsbrist, 

stress eller inget intresse av att hjälpa till. 

 

4.5 Internt bortfall och bearbetning av enkäter 

I allmänhet är det vanligt att det förekommer en mängd bortfall när större 

enkätundersökningar genomförs (Bryman, 2011, s. 193). Ju större antal bortfall som finns 

desto skevare bild av det totala resultatet blir det (Bryman, 2011, s. 231). Därför måste 

bortfall i allmänhet redovisas, därav en del interna bortfall. De interna bortfallen visar på att 

vissa respondenterna som deltagit i undersökningen inte fyllt i en eller flera frågor 

(Ejlertsson, 2014, s. 26).  

 

I denna undersökning var målet att uppsatsförfattarna skulle få in över 150 enkäter, där dessa 

skulle vara jämnt fördelat i vardera del av landet (Umeå, Stockholm och Dalarna). På grund 

av att antalet villiga respondenter visade sig vara högre än så bestämde sig uppsatsförfattarna 

för att öka något ytterligare. Detta för att det var svårt att uppskatta möjligt bortfall och få en 

jämn fördelning av respondenter vid de olika orterna samt att viljan av att få ett mer 

sanningsenligt resultat var stort hos uppsatsförfattarna. Resultatet blev i snitt 60 insamlade 

enkäter, med reservation för externa och interna bortfall. Insamlingen gjordes under fyra 

dagar med start den 30/3- 15. Avståndet mellan butikerna gjorde att det inte var möjligt att 

utföra det på kortare tid. Efter varje avslutad dag med datainsamling gjordes en 

genomgripande överblick av resultaten och kring eventuella bortfall på enkäterna. Därefter 

gjordes en grundligare avkodning av alla 50 frågor och påståenden samt den övriga frågan 
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som var frivillig. Resultatet sparades i första hand i ett excel-dokument för att sedan kunna 

överföras på ett enkelt sätt till analysprogrammet SPSS som användes för slutlig avkodning 

till denna studie. Den sex-skaliga likertskalan användes till största del för att respondenterna 

skulle kunna besvara enkäten utifrån, ”Instämmer helt” kodades som 5, ”Instämmer i hög 

grad” kodades som 4, ”Instämmer delvis” kodades som 3, ”Instämmer i låg grad” kodades 

2,”Instämmer inte alls” kodades 1 och slutligen ”Vet inte” kodades 0. Liknande 

tillvägagångssätt har använts för avkodning av avvikande frågor med flera svarsalternativ. 

Exempelvis har fråga 3, gällande huvudsaklig sysselsättning, avkodats ”Student” 1, 

”Arbetande” 2, ”Övrigt” 3, ”Arbetssökande” 4, ”Pensionär” 5. Ytterligare kodades interna 

bortfall med 9. 

 

De interna bortfallen anses vara ganska stora utifrån uppsatsförfattarnas ögon. Dock finns 

tydliga uppdelningar på dessa bortfall. Exempelvis är det igen som missat en enstaka fråga, 

utan i denna undersökning finns de flesta bortfallen hos några enstaka respondenter som inte 

fyllt i en hel grupp av frågor. Det går att konstatera att vissa respondenter inte har valt att 

fylla i avsnittet som behandlar Clas Ohlson i allmänhet. Detta beror troligtvis på att dessa 

respondenter inte anser sig ha tillräcklig kunskap kring företaget, vilket några respondenter 

nämnde för uppsatsförfattarna när de lämnade in sin ifyllda enkät. Liknande exempel finns 

gällande de allmänna frågorna kring webbaserade recensioner och omdömen samt relationen 

till andra kunder. Dessa interna bortfall kan bero på kunskapsbrist kring ämnet eller 

missförstånd att inte fylla i alternativet ”vet inte” om det fanns osäkerhet kring frågan. En 

annan orsak kan vara att respondenten aldrig har reflekterat över att befinna sig i en situation 

som påståendet beskrev. Fyra enkäter fick exempelvis uteslutas helt då inget i enkäterna var 

ifyllt korrekt för att kunna kodas av. Som uppsatsförfattarna tidigare har diskuterat kring 

svarsfrekvens och trovärdighet, så prioriterades studiens totala pålitlighet i detta avseende.  

 

4.6 Etiska och moraliska diskussioner 

Uppsatsförfattarna valde att dela ut godisbitar till de kunder som ville ställa upp i 

undersökningen. Detta har resulterat i flera diskussioner kring hur respondenterna påverkas 

när de är medvetna om att de får en gåva. Grönberg och Sjöström funderade mycket på om 

respondenterna skulle fylla i enkäten för ”snabbt och slarvigt” då de endast ville ha godiset 

men också om erbjudandet av godisbitar skulle leda till att de endast kom i kontakt med en 

viss typ av kundgrupp. I samråd med handledare och Clas Ohlsons personal, valde 

uppsatsförfattarna att ändå dela ut godisbitarna. Detta då godis ansågs som en bra motivering 

då kunder som inte äter godis kan tänkas vilja ge godisbiten till en annan familjemedlem eller 

sällskap. Detta var även något som bekräftades när undersökningen genomfördes i butikerna. 

Det var många kunder som gärna tog emot godiset för att i sin tur ge detta till sitt barn eller 

partner. Det var även många kunder som blev glada när vi erbjöd en motprestation som tack 

för deras medverkan, även om de inte ville ha något godis. 

 

Då personer som är under 18 år vanligtvis inte får ingå avtal och handla på nätet, ville 

uppsatsförfattarna vara säkra på att respondenterna var över 18 år. Detta då det ställdes 

påståenden om köp via internet i enkäten. Grönberg och Sjöström valde därför att fråga 

kunderna om de var över 18 år innan de tillfrågades att delta i undersökningen. 
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En etisk och moralisk diskussion som uppkom under undersökning var att uppsatsförfattarna 

inte hade svarsalternativet hen under fråga (1) där respondenterna skulle fylla i om de var 

man eller kvinna. Det var framförallt en del av de yngre respondenterna som reagerade på att 

detta svarsalternativ inte fanns med. Uppsatsförfattarna hade förståelse för att dessa 

respondenter tyckte att detta var konstigt, men då könsrollerna inte var oväsentlig i denna 

undersökning valde uppsatsförfattarna att inte ha med det könsneutrala alternativet hen. 

Samtidigt så upplevde Grönberg och Sjöström att en del kunder kände sig kränkta av att de 

inte kunde välja hen i enkäten, vilket inte upplevdes etisk och moralisks rätt. Då ordet hen 

inte fanns med i Svenska Akademiens Ordlista när enkäten utformades, kändes detta ändå 

som ett rätt val. Vidare så finns ordet hen med i den 14 upplagan av den Svenska Akademiens 

Ordlista som utkom i april 2015 (Fahl, 2014). Detta kan enligt uppsatsförfattarna ha lett till 

att vissa av respondenterna reagerade på detta då ordet var uppmärksammat under de datum 

som underökningen genomfördes. Enligt Grönberg och Sjöström kan denna diskussion 

tänkas vara mycket aktuell i framtiden.  
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5. Empiri 

Resultat från enkätundersökningen kommer i denna del presenteras. Ett antal analytiska 

tester har gjorts och redovisas där påståenden från enkäten ställs emot varandra för att 

kunna se samband och skillnader mellan svar. Medelvärden, procentuella resultat samt 

samband och skillnader mellan respondenternas svar bearbetas av uppsatsförfattarna. 

Resultaten redovisas i den ordningsföljd de förelåg i enkäten för att lättare kunna återkoppla 

till teorier och enkätens upplägg. Resultaten kommer även i huvudsak redovisas utifrån 

demografiska faktorer, där respondenterna delats in i åldersgrupper och städer där de 

medverkade i undersökningen. 

 

I nedanstående empiriska genomgång analyseras 180 enkäter. I enkäten finns det 7 inledande 

frågor samt en till fråga i del tre. Enkäten består sedan av 42 påståenden där respondenten 

fick möjlighet att fylla i till vilken grad de inte alls eller instämmer helt, skala 0-5. En 

fullständig översikt av deskriptiv data finns i bilaga 2.  

Uppsatsförfattarna har valt att referera bakgrundsvariablerna och påståenden till empirin och 

analysdelen genom att sätta dessa inom parantes. När Grönberg och Sjöström exempelvis 

skriver påstående (7) så refererar de till påstående 7 i enkäten (bilaga 1) och deskriptiv tabell 

(bilaga 2). 

Studiens fokus är Clas Ohlsons kunders attityder till webbaserade recensioner och omdömen 

vilka kommer testas med statistiska analyser. Konsumenters attityder kommer både att testas 

mer generellt över hela samplet men också uppdelat utifrån olika demografiska grupper 

såsom ålder och boendestad. Då det enligt tidigare studier finns incitament till att ålder samt 

vart du bor kan påverka en individs attityd, var detta något som vi även ville undersöka i vår 

studie. Statistiska analyser utfördes därför för att se om de demografiska variablerna ålder 

samt boendestad har någon påverkan på respondenternas attityder till webbaserade 

recensioner. 

Empirikapitlet är strukturerat så att vi först kommer att presentera en deskriptiv analys av 

bakgrundsvariablerna sedan kommer varje påverkande faktor att redovisas för i olika avsnitt 

i empirin. Den beroende variabeln kommer alltid att vara Hur ofta man lämnar recensioner 

och om det är andra beroende faktorer vi testar kommer detta att presenteras i den aktuella 

delen. 

Beroende variabeln är grupperade i tre olika grupper utifrån frekvensen att lämna 

webbaserade recensioner. Då skalan är från 1-5 där 1 innebär att man aldrig lämnar 

recensioner och 5 att man alltid gör det har de respondenter som svarat 1-2= Lämnar aldrig 

recensioner, 3 = Lämnar ofta recensioner och 4-5 = Lämnar alltid recensioner. 

De statistiska analyser som kommer att användas är envägs variansanalys och 

korrelationsanalys. Variansanalys anses passande då detta test jämför skillnader mellan 

grupper för att kunna se om dessa grupper skiljer sig åt vilket blir viktigt då vi vill undersöka 

beteendeskillnader i vår studie medan korrelationsanalys kommer att användas för att 

undersöka om det finns samband mellan olika faktorer. Då vi i vår studie inte ämnar 

undersöka hur stor betydelse/vilken roll specifika faktorer spelar för attityd eller beteende 

utifrån en uppsatt modell kommer vi inte använda regressionsanalys. Istället blir 
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korrelationsanalys mer passande då denna endast visar på samband mellan variabler vilket 

ger oss mer frihet att tolka data.  

5.1 Deskriptiv redovisning av bakgrundsvariabler 

För att göra den slutliga analysen tydligare för läsaren och lättare att redovisas gjordes 

åldersgruppsindelningar för respondenterna. Detta gjordes dels för att det är en välanvänd 

teknik av forskare för att klargöra en större mängd data där många respondenter medverkat. 

Att göra en sådan indelning passade just denna studie väldigt bra på grund av den breda 

åldersutsträckning som fanns bland de medverkande. Eftersom vi fått möjlighet att göra vår 

datainsamling på flera ställen i Sverige kändes det naturligt att även göra vissa analytiska 

tester för att visa om respondenternas svar skildes åt beroende på var i landet respondenten 

kom ifrån. Att granska skillnader mellan delar av Sverige var som tidigare nämnt inte det 

huvudsakliga målet, däremot anser uppsatsförfattarna att insikten kring varför vi fått de svar 

vi fått skulle gå förlorade i vissa avseenden om denna granskning inte gjorts. Dessa 

antaganden kan nämligen visa på att kopplingar mellan geografiska aspekter och vissa 

påståenden existerar, vilket kommer redovisas närmare i uppsatsens analys. 

 

Sammanlagt har vi samlat in 180 enkäter i fem Clas Ohlson butiker. Grönberg och Sjöström 

har valt att kategorisera dessa utifrån de tre utvalda geografiska regionerna Umeå, Stockholm 

och Dalarna. Totalt sett var det 81 stycken kvinnor (45%) och 99 stycken män (55%) som 

deltog i undersökningen. Analysen visade även att 59 (32. 8%)  enkäter var från Umeå, 61 

(33.9 %) Stockholm och 60 (33.3 %) var från Dalarna. Uppsatsförfattarna valde sedan att 

dela in respondenternas ålder i de tre ålderskategorierna 18- 35 år, 36-55 år och 56-75 år. 

Ingen av respondenterna var under 18 år eller över 75 år. Fördelningen av respondenter i 

dessa åldersgrupper var 67 stycken (37.2%) i åldrarna 18-35, 60 stycken (33.3%) var 36-55 

år och 53 stycken (29.4%) var 56-75 år. Denna åldersindelning används senare mycket i 

empirin där skillnader och samband ställs mellan åldersgrupperna och enkätens resterande 

påståenden (påstående 8-50). Den största gruppen respondenter angav ”Arbetande” som 

huvudsaklig sysselsättning där resultatet visade på 109 stycken (60.6%). Därefter var det 32 

stycken (17.8%) som var ”Pensionär” och 29 stycken (16.1%) som svarade att de var 

”Student”. Slutligen var de underrepresenterade grupperna för denna studie ”Arbetssökande” 

och ”Övrigt”, varav 5 stycken (2.8%) kryssade i på vardera ruta. 

 

Procentuellt sett var Clas Ohlsons kunder in i de fysiska butikerna relativt ofta utifrån 

resultatet. Det var 17 stycken (9.4%) som var in i butiken och handlade 1-2 gånger per år, 40 

stycken (22.2%) 3-4 gånger per år, 37 (20.6%) 5-6 gånger per år och de som handlar i den 

fysiska butiken mer än 6 gånger per år var flest med 86 stycken kunder (47.8%). I webbutiken 

hade endast 26 stycken (14.4%) handlat, varav resterande 154 stycken (85.6%) svarade att 

de aldrig handlat i Clas Ohlsons webbutik. 

 

Datainsamlingen visar alltså sammanfattningsvis på en väldigt liten snedvridning då det 

gäller skillnader mellan antal kvinnor och män, insamlade enkäter i varje geografiskt område 

samt mellan åldersgrupperna. I en större studie som detta är det alltid svårt att få exakt lika 

antal. Skillnader i åldrar fanns även när vi tittar på de geografiska uppdelningarna var för sig. 

Detta kan dock förklaras med att vissa butiker är belägna på olika ställen som lockar olika 
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kundgrupper samt att Clas Ohlsons ursprung från Dalarna troligen skapar hängivenhet hos 

vissa kunder som härstammar från regionen, vilket fortsättningsvis även gett utslag på 

resultaten som redovisas nedan. 

 

Signifikansnivån som vi utgått ifrån i denna studie för ett antal tester vi gjort är en 5-procentig 

signifikansnivå (0.05). Detta innebär att om p-värdet är mindre än signifikansnivån är det 

inte slumpen som kan förklara avvikelser mellan resultaten på insamlad data och förväntade 

resultat. 

 

5.2 Reliabilitetstest 

Reliabilitetstest med Cronbachs alphavärden utfördes för att se hur väl påståendena för 

varje del i enkäten mätte det de avsåg att mäta. Enligt Goodwin (2012, s. 42) skall 

Cronbachs alphavärdena ha ett högre värde än 0.7 för att kunna anses möta 

reliabilitetskraven. Nedan visas Cronbachs alpha-värdena för varje del i enkäten. 

Tabell 1.Cronbachs alpha-värden 

Del Påstående Cronbachs alpha 

1 8-12 0.869 

2 20-30 0.941 

3 32-42 0.904 

4 43-48 0.868 

 

Vidare genomfördes en frekvensanalys genomfördes för att se hur fördelningen mellan de 

tre olika grupperna av att lämna recensioner såg ut. Analysen visar att 84.4% aldrig lämnar 

recensioner, 10% lämnar ibland recensioner och 5.6% lämnar alltid recensioner. Detta 

innebär en snedfördelning i vårt sample vilket gör att resultaten bör tolkas med försiktighet 

vid variansanalys då gruppen som alltid lämnar recensioner är väldigt liten och därför kan 

innehålla för mycket brus. 

5.3 Attityd till webbaserade recensioner och omdömen 

Påstående 8-19 handlar om attityd till webbaserade recensioner och omdömen.  

Till påstående (8) Jag handlar ofta via internet, visade en deskriptiv analys ett medelvärde 

på 2.58 (tabell 2 och 3). Detta medelvärde visar att respondenterna instämmer i låg grad eller 

delvis. I tabell 2 och tabell 3 visas även medelvärdet för de olika åldersgrupperna och 

städerna. Åldersgrupp 18-35 år hade det högsta medelvärdet och instämmer delvis till detta 

påstående medan de olika städerna är mer jämna i sina medelvärden. 
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Tabell 2.(8) Jag handlar ofta via internet.  

Åldersgrupp Antal Medelvärde 

18-35 år 67 3.03 

36-55 år 60 2.65 

56-75 år 53 1.92 

Totalt 180 2.58 

 

 

Tabell 3. (8). Jag handlar ofta via internet. 

 

En envägs variansanalys gjordes för att se huruvida de olika åldersgrupperna skiljer sig åt 

angående hur ofta de anser sig handlar via internet. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna, (F(2)=8.117, p=0.000).  Ett Bonferroni Post 

Hoc-test utfördes därefter för att se vart skillnaderna mellan åldersgrupperna fanns. Testet 

visade att det fanns en signifikant skillnad mellan åldersgrupp 18-35 år och 56-75 år (p = 

0.000), samt mellan åldersgruppen 36-55 år och 56-75 år (p= 0.034). Denna skillnad visar att 

åldersgrupperna 18-35 år samt 36-55 år handlar oftare över internet än åldersgruppen 56-75 

år. Något som även syns på åldersgruppernas medelvärde (se tabell 2). 

Påstående (9) Jag läser ofta recensioner och omdömen på internet, hade ett medelvärde på 

3.03 medan påstående (10) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen på internet via min 

dator, hade ett medelvärde på 1.689 (se tabell 4 och 5). En envägs variansanalys gjordes för 

vardera påstående för att se huruvida åldersgrupperna skiljer sig åt i påstående (9) och (10). 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad för varken påstående (9) 

(F(2)=0.684, p= 0.506) eller (10) (F(2) = 0.490, p=0.613). Denna analys gjordes även mellan 

städerna (Umeå, Stockholm, Dalarna) och påstående (9) och (10). Analysen visade att det 

inte fanns någon skillnad för varken påstående(9) (F(2)=0.052, p=0.949) eller (10) 

(F(2)=0.275, p=0.760). 

 

 

Stad Antal Medelvärde 

Umeå 59 2.41 

Stockholm 61 2.85 

Dalarna 60 2.47 

Total 180 2.58 
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Tabell 4. (9) Jag läser ofta recensioner och omdömen på internet.                                                 

Åldersgrupp Antal Medelvärde 

18-35 år  67 3.1 

36-55 år 60 3.13 

56-75 år 53 2.83 

Totalt 180 3.03 

 

 

Tabell 5. (10). Jag lämnar ofta recensioner och omdömen på internet via min dator. 

 

En bivariat korrelationsanalys utfördes därefter för att se om de fanns ett signifikant samband 

mellan påstående (9) och (10). Analysen visade ett signifikant samband (r= 0.563, p=0.000).  

Med denna korrelation menas att de som ofta läser recensioner och omdömen på internet 

även lämnar dessa via sin dator. Vidare så visar medelvärdena i tabell 4 och 5 att 

respondenterna oftare läser recensioner och omdömen än lämnar recensioner och omdömen 

Påstående (11) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen via min mobil, hade ett 

medelvärde på 1.456. Det gjordes även en bivariat korrelationsanalys för att se om det fanns 

något samband mellan påstående (11) ) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen via min 

mobil och påstående (10) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen på internet via min 

dator. Analysen visade att det fanns ett signifikant samband (r= 0.782, p=0.000), vilket visar 

att de som ofta lämnar recensioner och omdömen via datorn även brukar lämna dessa via 

mobilen. Vidare så går det via medelvärdena till påstående (10) Jag lämnar ofta recensioner 

och omdömen på internet via min dator och påstående (11) Jag lämnar ofta recensioner och 

omdömen via min mobil, att se att alla åldersgrupper instämmer att de lämnar recensioner och 

omdömen oftare via datorn än mobilen. 

En deskriptiv analys gjordes därefter till påstående (16) Recensioner och omdömen har en 

stor inverkan på mitt val av produkter, (18) Positiva recensioner och omdömen påverkar mitt 

köp och (19) Negativa recensioner och omdömen påverkar mitt köp.  

 

Åldersgrupp Antal Medelvärde 

18-35 år  67 1.627 

36-55 år 60 1.633 

56-75 år 53 1.830 

Totalt 180 1.689 
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Tabell 6. (16) Recensioner och omdömen har en stor inverkan på mitt val av produkter.                                                                                   

Åldersgrupp Antal Medelvärde 

18-35 år 67 3.209 

36-55 år 60 3.133 

56-75 år 53 2.774 

Totalt 180 3.056 

 

Tabell 7. (16) Recensioner och omdömen har en stor inverkan på mitt val av produkter.                                                                                   

 

 

Resultat från den deskriptiva analysen som gjordes för påstående (18) Positiva recensioner 

och omdömen påverkar mitt köp och påstående (19) Negativa recensioner och omdömen 

påverkar mitt köp, visas i bilaga 2. Medelvärdet till påstående (18) var 3.667 medan 

medelvärdet till påstående (19) var 3.656, vilket antyder att respondenterna skattning av 

huruvida positiva och negativa recensioner påverkar deras köp nästan är den samma.   

Därefter gjordes en deskriptiv analys för påstående (12)- (15) samt (17). Resultatet av denna 

analys går att se i bilaga 2.   

Vidare utfördes envägs variansanalyser för påståendena 12-19 som verkade som beroende 

faktorer medan den oberoende variabeln var recensionsgrupperna för att se om det fanns 

skillnader mellan grupperna angående vilka attityder de har gentemot webbaserade 

recensioner. Signifikansvärdet sattes till < .05. Resultatet visar att det finns signifikanta 

skillnader mellan grupperna. I tabellen nedan visas resultatet av samtliga variansanalyser för 

Del 1 i enkäten samt mellan vilka grupper de signifikanta skillnaderna finns genom 

Bonferroni Posthoc test. 

Tabell 8. Resultat envägs variansanalys för enkät Del 1 med påstående 8-19 som beroende 

variabel och Gruppering av recensionsfrekvens (påststående 9 och 10) som oberoende 

variabel.  

*LAL = Lämnar aldrig, LI = Lämnar Ibland, LA = Lämnar alltid 

Stad Antal  Medelvärde 

Umeå 67 3.068 

Stockholm 60 3.082 

Dalarna 53 3.017 

Totalt 180 3.056 
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Påstående F Sign. Bonferroni Post hoc-test sign. 

för grupperna  

8. Jag handlar ofta via internet. 4,243 ,016 ,019: LAL  -LI  

9. Jag läser ofta recensioner och 

omdömen på internet. 

14,734 ,000 ,000: LAL – LA 

,010: LI – LA 

 

12. Jag skulle vilja ha enkel 

tillgång till produktrecensioner 

via mobilen när jag handlar i 

fysiska butiken. 

14,586 ,000 ,000 LAL- LA 

,001 LI - LA 

13. Jag känner mig bekväm med 
att lämna recensioner och 

omdömen i webbutiker 

25,899 ,000 ,001: LAL – LI 

,000: LAL – LA 

,011: LI - LA 

14. Jag föredrar att lämna 

recensioner och omdömen 

endast när jag är nöjd med 

produkten. 

7,081 ,001 ,001: LAL – LA 

,010: LI - LA 

15. Jag föredrar att lämna 

recensioner och omdömen 

endast när jag inte är nöjd med 

produkten. 

5,263 ,006 ,008: LAL – LA 

 

16. Recensioner och omdömen 

har en stor inverkan på mitt val 

av produkter. 

5,999 ,003 ,004: LAL - LA 

17. Vid ett dyrare köp är 

recensioner och omdömen 

viktigare än vid ett billigare 

köp. 

5,687 
 

,004 ,003: LAL – LA 

,041: LI - LA 

18. Positiva recensioner och 

omdömen påverkar mitt köp. 

6,969 

 

,001 ,001: LAL – LA 

,008: LI - LA 

19. Negativa recensioner och 

omdömen påverkar mitt köp. 

9,770 

 

,000 ,000: LAL – LA 

,010: LI – LA 

 

En kort summering av resultaten för variansanalysen som genomfördes för Del 1 i enkäten 

visar att det är mellan Lämnar aldrig recensioner-gruppen och Lämnar alltid-gruppen som de 

flesta signifikanta skillnaderna finns där det alltid är Lämnar alltid-gruppen som har högst 

medelvärde, dvs instämmer till hög grad. För påstående 13 återfinns skillnader mellan alla 

grupper, där gruppen Lämnar alltid recensioner har det högsta medelvärdet. 

5.4 Konsumentens uppfattning av varumärket  

I den andra delen av enkäten presenterades påstående (20)-(30) som handlar om varumärket 

Clas Ohlson och hur denna uppfattning påverkar huruvida konsumenter lämnar webbaserade 

recensioner eller inte. 

En deskriptiv analys gjordes för påstående (20) Jag läser ofta webbaserade recensioner och 

omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik och påstående (21) Jag lämnar ofta 

webbaserade recensioner och omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik. Resultatet 

av dessa visas i tabell 9 och 10. Generellt visar medelvärdena att respondenterna lämnar 

recensioner och omdömen i webbutiken väldigt sällan medan de väljer att läsa dessa oftare 

oavsett åldersgrupp. 
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Tabell 9.(20) Jag läser ofta webbaserade recensioner och omdömen när jag besöker Clas 

Ohlsons webbutik.  

Åldersgrupper Antal Medelvärde 

18-35 år 67 1.970 

36-55 år 60 1.867 

56-75 år 53 2.151 

Totalt 180 1.989 

 

Tabell 10. (21) Jag lämnar ofta webbaserade recensioner och omdömen när jag besöker 

Clas Ohlsons webbutik. 

Åldersgrupper Antal Medelvärde 

18-35 år 67 1.552 

36-55 år 60 1.350 

56-75 år 53 1.830 

Totalt 180 1.567 

 

Vi var intresserade av att veta i vilken utsträckning respondenterna väljer att läsa recensioner 

och omdömen via internet och via Clas Ohlsons webbutik. Detta för att se huruvida 

kundernas agerande kan bidra till värdeskapande processer samt vilka faktorer som påverkar 

denna process. Vidare ville vi se om det fanns något samband mellan en del av påståendena 

för att se om de överensstämmer med teorin. 

En bivariat korrelationsanalys utfördes därefter mellan påstående (20) Jag läser ofta 

webbaserade recensioner och omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik och 

påstående (9) Jag läser ofta recensioner och omdömen på internet, för att se huruvida det 

finns något samband. Analysen visade att det fanns ett signifikant samband (r= 0.462, p= 

0.000), vilket innebär att de kunder som anser att de ofta läser recensioner och omdömen på 

internet upplever att de ofta läser recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik. Vidare 

så ser vi även via medelvärdet att det fanns en skillnad mellan påstående (20) som hade 

medelvärdet 1.989 och påstående (9) som hade ett medelvärde på 3.03 (se bilaga 2). Vilket 

visar att respondenterna uppskattar att de oftare läser recensioner och omdömen via internet 

som helhet. 

En bivariat korrelationsanalys utfördes för att undersöka sambandet mellan påstående (21) 

Jag lämnar ofta recensioner och omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik och 

påstående (10) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen på internet via min dator. 

Analysen visade ett signifikant samband mellan dessa påståenden (r= 0.480, p= 0.000). 

Medelvärdena indikerar att respondenterna i låg grad lämnar recensioner och omdömen när 

de besöker Clas Ohlsons webbutik samt i låg grad lämnar recensioner och omdömen på 
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internet via sin dator. Korrelationsanalysen kan därför sammanfattas som att respondenterna 

sällan lämnar recensioner och omdömen på internet och inte heller gör detta i Clas Ohlsons 

webbutik. 

En deskriptiv analys gjordes därefter till påstående (22) Jag läser ofta recensioner och 

omdömen innan jag handlar i Clas Ohlsons fysiska butiker och påstående (23) Jag läser ofta 

webbaserade recensioner och omdömen när jag handlar i Clas Ohlsons webbutik. Analysen 

visade ett medelvärde på 2.133 respektive 1.817 (se bilaga 2). En envägs variansanalys 

utfördes för varje enskilt påstående för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan 

åldersgrupper och hur ofta de läser recensioner och omdömen innan de handlar i fysiska 

butiken och i webbutiken. Analysen visade ingen signifikant skillnad för varken påstående 

(22) Jag läser ofta recensioner och omdömen innan jag handlar i Clas Ohlsons fysiska 

butiker (F(2)=2.421, p=0.092) eller påstående (23) Jag läser ofta webbaserade recensioner 

och omdömen när jag handlar i Clas Ohlsons webbutik (F(2)=0.191, p =0.826). En bivariat 

korrelationsanalys utfördes därefter för att undersöka sambandet mellan de respondenter som 

läser recensioner och omdömen när de handlar i den fysiska butiken och de som läser 

recensioner och omdömen när de handlar i webbutiken. Analysen visade ett signifikant 

samband (r=0.834, p=0.000). Vilket innebär att de respondenter som läser recensioner och 

omdömen när de handlar i den fysiska butiken även gör detta i liknande utsträckning när de 

handlar i webbutiken. 

En bivariat korrelationsanalys utfördes sedan för att undersöka sambandet mellan påstående 

(24) Jag anser att jag har stor kunskap om Clas Ohlsons produkter (m= 2.75) och påstående 

(21) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik (m= 

1.567). Analysen visade ett signifikant samband (r= 0.470, p= 0.000). Något som visar att 

det finns ett samband mellan hur stor kunskap respondenterna tycker sig ha om Clas Ohlsons 

produkter och hur ofta de lämnar recensioner och omdömen när de besöker Clas Ohlsons 

webbutik. 

Vidare gjordes en deskriptiv analys för påstående (25) Jag upplever att jag har en positiv 

association till Clas Ohlsons produkter och (26) Jag anser mig vara lojal mot varumärket 

Clas Ohlson (se tabell 11 och 12). Generellt kan vi via medelvärdena se att respondenterna 

anser att de upplever att de har en positiv association till Clas Ohlsons produkter men att de 

anser sig vara något mindre lojala oavsett vilken åldersgrupp de tillhör. 

 

Tabell 11.(25) Jag upplever att jag har en positiv association till Clas Ohlsons produkter.                                                                                                                           

Ålder Antal Medelvärde 

18-35 år 67 3.806 

36-55 år 60 3.733 

56-75 år 53 3.943 

Totalt  180 3.822 
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Tabell 12. (26) Jag anser mig vara lojal mot varumärket Clas Ohlson.                                                                                                

 

En envägs variansanalys utfördes för Del 2 i enkäten för att se om det fanns några skillnader 

mellan recensionsgrupperna och deras uppfattning om Clas Ohlson och deras produkter. 

Variansanalysen visar att det finns en skillnad mellan grupperna för många av påståendena i 

Del 2. I nedanstående tabell återfinns resultaten för de. 

Tabell 13. Resultat envägs variansanalys för de signifikanta skillnader som återfunnits för 

enkät Del 2 med påstående 20-30 som beroende variabel och Gruppering av 

recensionsfrekvens (påstående 9 och 10) som oberoende variabel.  

*LAL = Lämnar aldrig, LI = Lämnar Ibland, LA = Lämnar alltid 

Påstående F Sign. Bonferroni Post hoc-test sign. 

för grupperna 

20. Jag läser ofta webbaserade 

recensioner och omdömen när jag 

besöker Clas Ohlsons webbutik. 
 

6.852 .001 .001: LAL-LI  

.026: LI-LA 

21. Jag lämnar ofta recensioner 

och omdömen när jag besöker 

Clas Ohlsons webbutik. 

 

7.443 .001 .000: LAL – LA 

.009: LI – LA 

 

22. Jag läser ofta recensioner och 

omdömen innan jag handlar i Clas 
Ohlsons fysiska butiker. 

 

7.813 .001 .000 LAL- LA 

.046 LI - LA 

23. Jag läser ofta webbaserade 

recensioner och omdömen när jag 
handlar i Clas Ohlsons webbutik. 

 

10.111 .000 .000: LAL – LA 

25. Jag upplever att jag har en 
positiv association till Clas 

Ohlsons produkter. 

 

3.782 .025 .023: LAL – LA 

.048: LI - LA 

28. Jag upplever att Clas Ohlsons 

webbutik är tilltalande. 

 

4.635 .011 .019: LAL – LA 

 

29. Jag känner mig bekväm med 
att lämna recensioner och 

omdömen i Clas Ohlsons 

webbutik. 

 

8.248 .000 .001: LAL - LA 

Ålder Antal Medelvärde 

18-35 år 67 2.970 

36-55 år 60 2.900 

56-75 år 53 3.679 

Totalt  180 3.156 
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30. Recensioner och omdömen 

har en stor inverkan på mitt val av 
Clas Ohlsons produkter. 

 

4.817 .009 .007: LAL – LA 

 

 

Även för denna variansanalys är resultaten liknande som för Del 1. För de påståenden som 

signifikanta skillnader finns mellan grupperna är det mellan Lämnar aldrig-gruppen och 

Lämnar alltid-gruppen där Lämnar alltid-gruppen till högre grad överensstämmer för 

påståendena jämfört med gruppen Lämnar aldrig. 

5.5 Interaktion med personal 

I den tredje delen av enkäten ställdes 11 påståenden och en fråga rörande kundernas 

interaktion med personalen.  En frekvens analys av fråga (31), visade att hela 98,9 % av de 

tillfrågade hade kommit i kontakt med Clas Ohlson personal i butik, 4,4 % i webbutiken, 2,8 

% i kundtjänst via mail och 13,3% i kundtjänst via telefon.  

En deskriptiv analys gjordes för påstående (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig 

relation med Clas Ohlsons personal (se tabell 14 och 15).  

 

Tabell 14. (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal.    . 

Ålder Antal Medelvärde 

 18-35 år 67 4.015 

36-55 år 60 3.733 

56-75 år 53 4.245 

Totalt 180 3.989 

 

Tabell 15. (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal. 

Stad Antal Medelvärde 

Umeå 67 3.577 

Stockholm 60 3.984 

Dalarna 53 4.400 

Totalt 180 3.989 

 

Vidare genomfördes en bivariat korrelationsanalys för att undersöka sambandet mellan 

påstående (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal 

(m=3.989) och påstående (26) Jag anser mig vara lojal mot varumärket Clas Ohlson 
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(m=3.156). Analysen visade ett signifikant samband (r= 0.394, p=0.000), vilket innebär att 

de kunder som upplever en vänskaplig relation med personalen anser att de är lojala mot 

varumärket. En bivariat korrelationsanalys gjordes även för att undersöka sambandet mellan 

påstående (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal 

och påstående (25) Jag upplever att jag har en positiv association till Clas Ohlsons produkter 

(m=3.822). Analysen visade att det fanns ett signifikant samband (r=0.367, p= 0.000), något 

som visar att de kunder som upplever att de har en vänskaplig relation med personalen 

upplever en positiv association till Clas Ohlsons produkter. 

En deskriptiv analys gjordes sedan för påstående (33) Jag anser att personligt igenkännande 

från personalens sida är viktigt (m= 3.183), påstående (34) Det är viktigt för mig att ha en 

kontinuerlig kommunikation med företaget (m= 2.189) och påstående (35) Jag anser att det 

är viktigt att personalens kommunikation möter mina förväntningar vid ett bemötande 

(m=4.128) (se bilaga 2).  Det gjordes även en bivariat korrelationsanalys för att undersöka 

sambandet mellan påstående (34) Det är viktigt för mig att ha en kontinuerlig kommunikation 

med företaget och påstående (35) Jag anser att det är viktigt att personalens kommunikation 

möter mina förväntningar vid ett bemötande. Resultatet visade ett signifikant samband 

(r=0.620, p=0.000), vilket innebär att de kunder som anser att det är viktigt med kontinuerlig 

kommunikation med företaget tycker det är viktigt att kommunikation möter deras 

förväntningar vid ett bemötande. Det gjordes även en bivariat korrelationsanalys för 

påstående (34) Det är viktigt för mig att ha en kontinuerlig kommunikation med företaget och 

påstående (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal. 

Denna analys visade att det finns ett samband (r=0.465 p= 0.000). Något som tyder på att de 

kunder som anser att kontinuerlig kommunikation med företaget är viktigt upplever att de 

har en vänskaplig relation med företagets personal.  

Därefter gjordes en bivariat korrelationsanalys för påstående (32) Jag upplever att jag har en 

vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal och påstående (35) Jag anser att det är viktigt 

att personalens kommunikation möter mina förväntningar vid ett bemötande. Analysen 

visade att ett samband finns (r=0.378 p= 0.000), vilket innebär att de som upplever en 

vänskaplig relation med personalen anser att det är viktigt att personalens kommunikation 

möter deras förväntningar. 

En deskriptiv analys utfördes sedan för påstående (36) Jag anser att det är viktigt att ge 

feedback till Clas Ohlsons om deras produkter (m= 2.883). Därefter gjordes en bivariat 

korrelationsanalys för att undersöka om det fanns något samband mellan påstående (36) och 

(21) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik. 

Denna analys visade ett signifikant samband (r=0.217, p= 0.003), vilket visar att de kunder 

som anser att det är viktigt att ge feedback till Clas Ohlson om deras produkter väljer att 

lämna recensioner och omdömen när de besöker Clas Ohlsons webbutik. 

Vidare utfördes en deskriptiv analys för påstående (37) Om jag tycker att jag har en god 

relation med Clas Ohlsons personal gör det mig till en nöjdare kund. Analysen visade ett 

medelvärde på 4.033. Vilket visar att respondenterna instämmer i hög grad att en god relation 

med företagets personal gör dem till nöjdare kunder.  

Det gjordes även en deskriptiv analys för påstående (38) Information från Clas Ohlsons 

personal anser jag vara trovärdig (m=3.983) och (39) Jag upplever ett starkt förtroende till 

Clas Ohlsons personal(m=3.889) (se bilaga 2). En bivariat korrelationsanalys gjordes för att 
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se om det fanns något samband mellan påstående (38), (39)och (26) Jag anser mig vara lojal 

mot varumärket Clas Ohlson (m=3.156). Analysen visade att det fanns ett signifikant 

samband mellan påstående (38) Information från Clas Ohlsons personal anser jag vara 

trovärdig och påstående (26) Jag anser mig vara lojal mot varumärket Clas Ohlson, 

(r=0.466, p=0.000). Analysen visade även att det fanns ett samband mellan (38) Information 

från Clas Ohlsons personal anser jag vara trovärdig och påstående (39) Jag upplever ett 

starkt förtroende till Clas Ohlsons personal, (r=0.689, p= 0.000). Slutligen visade analysen 

att det också fanns ett samband mellan (39) Jag upplever ett starkt förtroende till Clas 

Ohlsons personal och påstående (26) Jag anser mig vara lojal mot varumärket Clas Ohlson, 

(r=0.394, p=0.000). Detta resultat visar att det därmed finns ett samband mellan trovärdighet, 

förtroende och lojalitet. De kunder som anser att information från personalen är trovärdig 

och upplever att de har förtroende till personalen anser sig vara lojala mot varumärket. Vidare 

upplever kunderna ett starkare förtroende om de anser att informationen från personalen är 

trovärdig.  

För påstående (40) Positivt bemötande av Clas Ohlsons personal påverkar min attityd till 

företagets produkter utfördes även en deskriptiv analys (se tabell 16). Generellt kan vi via 

medelvärdena se att respondenterna instämmer i hög grad till detta påstående. Vi kan även 

se att åldersgruppen 18-35 instämmer att bemötandet av Clas Ohlsons personal påverkar 

deras attityd till produkterna i större utsträckning. 

Tabell 16.(40). Positivt bemötande av Clas Ohlsons personal påverkar min attityd till 

företagets produkter.                                                                       

Åldersgrupper Antal Medelvärde 

18-35 år 67 4.343 

36-55 år 60 3.883 

56-75 år 53 4.208 

Totalt 180 4.150 

 

En deskriptiv analys gjordes därefter av påstående (41) Jag har en större benägenhet att i 

framtiden köpa Clas Ohlsons produkter om jag är nöjd med bemötandet av personalen (m= 

4.256) och påstående (42) Jag har en större benägenhet att rekommendera Clas Ohlson till 

andra om jag är nöjd med personalen (m=4.206) (se bilaga 2). Via medelvärdena kan vi se 

att respondenterna i hög grad instämmer att de har en större benägenhet att i framtiden köpa 

Clas Ohlsons produkter och rekommendera företaget till andra kunder om de är nöjd med 

personalen. 

I Del 3 i enkäten undersöktes betydelsen av interaktion med personalen (Påstående 32-42). 

För att se om de olika recensionsgrupperna skiljer sig åt med avseende på deras uppfattning 

om interaktionen med personal utfördes en envägs variansanalys där påståendena om 

interaktion med personalen var beroendevariablerna och recensionsgrupperna den oberoende 

variabeln. Resultatet visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan grupperna 

för någon av påståendena (se Bilaga 3).  
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5.6 Interaktion med kunder 

I den sista delen av enkäten (Del 4) ställdes 8 påståenden rörande kundernas interaktion med 

andra kunder. Vi ville med dessa påståenden undersöka hur kunderna påverkas av andra 

kunder i forumet för recensioner och omdömen. Vi ville även undersöka om dessa faktorer 

bidrar till om kunder lämnar recensioner och omdömen. 

En deskriptiv analys gjordes för påstående (43) Jag upplever att andra kunders åsikter om 

en produkt påverkar mitt köpbeslut. Resultatet visade ett medelvärde på 3.00, vilket betyder 

att respondenterna instämmer delvis med att andra kunders åsikter om en produkt påverkar 

deras köpbeslut. Vidare gjordes en deskriptiv analys för påstående (44) Jag anser att 

information från andra kunder är trovärdig (m=2.928). För att undersöka om det fanns något 

samband mellan påstående (43) Jag upplever att andra kunders åsikter om en produkt 

påverkar mitt köpbeslut och påstående (44) Jag anser att information från andra kunder är 

trovärdig utfördes en bivariat korrelationsanalys. Analysen visade att det fanns ett samband, 

(r=0.702, p=0.000), något som visar att de respondenter som anser att informationen från 

andra kunder är trovärdig upplever att andra kunders åsikter påverkar deras köpbeslut. En 

bivariat korrelationsanalys genomfördes sedan för att se om det fanns något samband mellan 

påstående (44) Jag anser att information från andra kunder är trovärdig (m=2.928) och 

påstående (38) Information från Clas Ohlsons personal anser jag vara trovärdig (m=3.983). 

Analysen visade att det fanns ett samband (r=0.374, p=0.000), vilket innebär att de kunder 

som anser att information från andra kunder är trovärdig upplever att information från Clas 

Ohlsons personal är trovärdig. 

En deskriptiv analys gjordes sedan för påstående (45) Information från andra kunder dämpar 

osäkerheten i mitt köp av en produkt (m=2.889). Där medelvärdet visar att kunderna delvis 

instämmer att information från andra kunder dämpar osäkerheten i deras köp.  

Resultatet från en deskriptiv analys av påståendet (46) Jag anser att det är viktigt att hjälpa 

andra kunder om jag har möjlighet, visade ett medelvärde på 3.261. En bivariat 

korrelationsanalys genomfördes sedan för att undersöka sambandet mellan påstående (46) 

och (24) Jag anser att jag har stor kunskap om Clas Ohlsons produkter (m=2.75). Resultatet 

visade att det inte fanns något samband, (r=0.116, p=0.121). Vidare gjordes en bivariat 

korrelationsanalys för att undersöka sambandet mellan påståendet (39) Jag upplever ett starkt 

förtroende till Clas Ohlsons personal och påstående (21) Jag lämnar ofta recensioner och 

omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik (m=1.567). Analysen visade att det inte 

fanns något samband, (r=0.134, p=0.074). 

Vidare presenteras resultatet av en deskriptiv analys för påståendet (47) Jag känner en 

skyldighet att lämna recensioner och omdömen till andra kunder när jag är nöjd med 

produkten och påstående (48) Jag känner en skyldighet att lämna recensioner och omdömen 

till andra kunder när jag inte är nöjd med produkten (se tabell 17 och 18).  
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Tabell 17. (47) Jag känner en skyldighet att lämna recensioner och omdömen till andra 

kunder när jag är nöjd med produkten.  

Åldersgrupper Antal Medelvärde 

18-35 år 67 1.940 

36-55 år 60 1.950 

56-75 år 53 2.699 

Totalt 180 2.167 

 

Tabell 18. (48) Jag känner en skyldighet att lämna recensioner och omdömen till andra 

kunder när jag inte är nöjd med produkten. 

Åldersgrupper Antal Medelvärde 

18-35 år 67 2.373 

36-55 år 60 2.017 

56-75 år 53 2.698 

Totalt 180 2.350 

 

Slutligen gjordes en deskriptiv analys för påstående (49) Positivt bemötande av andra kunder 

i webbutiken påverkar min bedömning av kvalitén hos Clas Ohlsons produkter (m=1.983) 

och påstående (50) Negativt bemötande av andra kunder i webbutiken påverkar min 

bedömning av kvalitén hos Clas Ohlsons produkter (m=1.995). Medelvärdena indikerar att 

respondenterna i låg grad instämmer att positivt bemötande av andra kunder i webbutiken 

påverkar sin bedömning av kvalitén hos Clas Ohlsons produkter samt i låg grad instämmer 

att negativt bemötande av andra kunder i webbutiken påverkar sin bedömning av kvalitén 

hos Clas Ohlsons produkter. Analysen kan därför sammanfattas som att respondenterna 

sällan upplever att andra kunders bemötande i webbutiken påverkar deras bedömning av 

kvalitén hos Clas Ohlsons produkter, oavsett om bemötandet är positivt eller negativt.  

För att undersöka om det finns några skillnader mellan recensionsgrupper angående deras 

uppfattning om andra kunders åsikter har betydelse utfördes envägs variansanalys med 

påståendena om andra kunders åsikter har betydelse som de beroende variablerna och 

recensionsgrupperingen som den oberoende variabeln. Variansanalysen visar inga 

signifikanta skillnader på någon av påståendena (se Bilaga 4).  
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6. Analys och diskussion 

 

I denna avslutande analytiska del kommer vi att redovisa den analys och diskussion som 

gjorts baserat på datainsamlingen och dess resultat. Resultaten kommer förklaras mer 

grundligt där uppsatsförfattarna gör en noggrannare undersökning där de utgår ifrån de 

statistiska mätningar som kort redovisats i föregående empiriska beskrivning. Detta för att 

sedan kunna koppla resultat till aktuella teorier för studien samt att framförallt kunna göra 

vidare analys där problemformulering och syfte behandlas och besvaras. 

 

6.1 Attityd till webbaserade recensioner och omdömen 

Den första delen redogör för påstående (8)-(19) som handlar om kunders attityder kring 

webbaserade recensioner och omdömen. Resultaten för de referensgrupperna visar överlag 

att det finns signifikanta skillnader mellan Lämnar aldrig recensioner och Lämnar alltid 

recensioner-grupperna. Vidare visar resultaten för påstående (8) visar att det finns skillnader 

mellan hur mycket de olika åldersgrupperna säger sig handla över internet. Åldersgruppen 

56-75 år indikerar med deras svar att de sällan eller inte alls handlar över internet. Detta kan 

förklaras med den statistik som forskning tagit fram, där det konstateras att äldre i allmänhet 

använder internet mindre (SCB, 2000, s. 31). Med denna information tillgodo kan vi dra 

slutsatsen att äldre personer troligen använder internet mindre på grund av att de inte har 

samma tillgång som andra har till internet i hemmet eller via skola och arbete. Findahl (2013, 

s. 21-22) beskriver även att människor använder internet för olika ändamål. Detta anser vi 

också kan vara en förklarande orsak till varför äldre anser sig handla så sällan via internet. 

De respondenter som representerar den äldre åldersgrupper har därför troligen inte shopping 

som ett prioriterat användningsområde på internet. De andra åldersgrupperna använder 

internet mer, av allt att döma på grund av att många växt upp i den värld där internet 

tillgodoser växande möjligheter. Ytterligare en anledning till varför detta resultat framkom 

kan vara att utvecklande företag kräver att de som befinner sig i arbetslivet nyttjar internets 

potentialer. Detta forcerar därmed också fram ett beteende där dator-och 

internetanvändningen är större hos vissa åldersgrupper än andra. Utifrån de signifikanta 

skillnaderna mellan recensionsgrupperna för attitydvariablerna (påstående 8-19) kan vi se att 

det finns en positivare attityd till webbaserade recensioner för de som alltid lämnar 

recensioner och de som aldrig gör detta. De statistiska analyserna för åldersgrupperna där det 

finns en skillnad mellan de äldre och yngre visar att ålder kan vara en prediktor för om man 

lämnar recensioner eller inte med förklaringen på högre tillgång av teknologi för den yngre 

åldersgruppen. 

 

Gleaser et al (2001) argumenterar för storleken på stad påverkar tillgång av teknologi där 

större städer har större tillgång till detta och på grund av detta påverkar konsumentens attityd, 

beteende och intention. Våra resultat stämmer inte överens med detta då inga skillnader för 

attityd finns mellan de olika städerna gällande tillgång eller storlek.  

 

Då det finns signifikanta skillnader mellan recensionsgrupperna men inte mellan 

åldersgrupper eller städer tolkar vi det som att de faktorer som påverkar attityden till 
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webbaserade recensioner beror på känslomässiga faktorer till större del, snarare än 

demografiska i enlighet med tillämpningen av ABC-modellen, eWOM och social influence 

modellen som Dholakia et al. (2004) behandlar då de som lämnar recensioner överlag har en 

mer positiv attityd till webbaserade recensioner och omdömen.   

 

I allmänhet instämmer delvis respondenterna att de ofta handlar via internet. Dessa resultat 

skulle vara intressanta att titta närmare på om samma undersökning skulle göras igen med 

några års intervaller. Eftersom detta påstående ger en grund till studiens vidare uppbyggnad 

så skulle en sådan undersökning över tid kunna ge oss en bättre förklarande bild över läget. 

Statistik visar exempelvis på ökad internetanvändning (Statskontoret, 2001; SCB, 2000). 

Även E-handeln visar sig ha ökat markant år efter år (Statskontoret, 2001, s. 15). Med denna 

föregående statistik som referens, är vi övertygade om att ett ökat genomsnitt för E-handeln 

skulle uppvisas med tiden. Företag har oftast olika fokus på åldersgrupper vid sin 

marknadsföring, vilket leder till att varje enskilt företag måste rikta in sig på hur de ska få 

just den starkaste åldersgruppen att även hitta till webbutiken, både för att handla och 

engagera sig för recensioner. Vår undersökning pekar på att företag som har fokus på en äldre 

åldersgrupp har en tuffare marknad på internet då dessa kunder sällan söker sig till 

webbutiker och istället ser det mer bekvämt att ta sig till de fysiska butikerna. Om vi tar Clas 

Ohlson som exempel så visar undersökningen att respondenterna värdesätter personalen och 

det personliga mötet i fysiska butiker. Detta kan därför förklara varför så många väljer att ta 

sig till de fysiska butikerna. Personalens existens diskuteras mer i kommande delar av denna 

analys. 

 

Vidare gjordes en jämförelse mellan påstående (9) Jag läser ofta recensioner och omdömen 

på internet och (10) Jag lämnar ofta recensioner och omdömen på internet via min dator. 

Resultaten visar att fler väljer att läsa recensioner istället för att själv lämna dem. Detta kan 

tyda på att konsumenter är noga med att deras egna köp görs framgångsrikt men att många 

troligtvis inte väljer att recensera och kommentera en produkt för att de inte anser sig gynnas 

av att lämna sina åsikter. Detta kan enligt uppsatsförfattarna tänkas handla om de 

uppoffringar som forskare hänvisar till. Lee et al. (2006, s. 297) påpekar nämligen att tid, 

ansträngning och belöning är nyckelhinder som hejdar konsumenter från att skriva egna 

recensioner och omdömen. Uppoffringarna kan för vissa ses som större än det värde som 

skapas när de delar sina åsikter. Det kan möjligen handla om att de anser att ansträngningen 

de lägger på att skriva inte ger nått tillbaka till recensenten själv ”What´s in it for me”. Värdet 

för denna skara individer är därför högre när de läser recensionerna själva som en del av 

informationssökningen vid ett möjligt köp. Samtidigt är det till synes även lättare för 

människor att se vinningen med att själva läsa omdömen då informationen från andras 

recensioner kan vara hjälpsam för just deras köp. Det är däremot svårt att återkoppla till det 

faktum att den egna recensionen faktiskt kan hjälpa andra. Vilket kan leda till att 

ansträngningen inte mäts upp av tillfredställelsen av att veta att recensionen har hjälpt någon. 

Kunder visar sig alltså tydligt ha en positiv attityd till att läsa och ta del av andras recensioner 

och omdömen. Baserat på vår egna slutliga och omarbetade modell av Abc-modellen kan vi 

även poängtera att respondenterna har en positiv attityd till att både läsa och lämna 

recensioner och omdömen, däremot ger de bara uttryck i olika beteenden. 

  

Som Blomqvist et al. (2004, s. 51) även påpekar ”Kundvärdet bestäms av de fördelar 

relationen ger kunden jämfört med de uppoffringar den kräver”. I vårt fall innebär det att ett 
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företag kan förstärka en positiv attityd hos kunder genom att visa kunderna uppskattning när 

de gör en kraftansträngning för att lämna recensioner och omdömen. Detta då företagen visar 

att just dennes recension är viktig och betydande. Blomqvist et al. (2004, s. 59) betonar hur 

viktig kundkommunikation är för ett företag, där kundkommunikationen är ett komplement 

till hela marknadskommunikationen. Elektroniska recensioner och omdömen tror vi 

nämligen inte bara kan vara användbara för andra kunder utan även för ett företags 

utveckling.  

 

Ytterligare tester som gjordes visar på att samband finns mellan de som läser och lämnar 

recensioner och omdömen. Korrelationen mellan dessa påståenden visar att de personer som 

läser recensionerna även i större utsträckning lämnar recensioner. Sambandet indikerar på att 

kunderna ser värdet i andras recensioner. Värdet i recensionerna avspeglar sig även i att de 

är mer benägna att själva lämna recensioner som de tror att andra kan dra nytta av. Detta då 

de vet hur värdefull all hjälp är vid exempelvis egna osäkra köp. Dessa personer som både 

läser och lämnar recensioner visar sig ha en drivande vilja av att dela omdömen för att hjälpa 

andra. Detta kan vi koppla till resultatet för påstående (46) där respondenterna delvis känner 

en skyldighet att hjälpa andra om de kan. En annan orsak till att lämna recensioner och 

omdömen tror vi kan vara för att stärka sig själva genom att vara behjälplig med åsikter och 

ibland expertis. 

 

Vidare gjordes även en jämförelse för att se huruvida de olika åldersgrupperna och städerna 

skildes åt i hur de besvarade påstående (9) och (10). Som tidigare nämnts uppdagades inte 

några större skillnader mellan hur åldersgrupperna besvarade påståendena angående hur ofta 

de läser recensioner och omdömen. Inga stora skillnader upptäcktes heller i hur 

respondenterna svarade gällande de demografiska indelningarna gällande dessa frågor. Detta 

kan bero på en jämn fördelning av respondenterna som besvarade påståendet och enkäten 

som helhet samt att det visar att vart i landet vi än skulle ställa frågorna så skulle vi kunna 

tänkas få någorlunda samma svar. Vilket kan antyda att vi kan generalisera svaret till en 

relativt stor grad. Resultatet tycker vi även påvisar det faktum att det finns en klar 

utvecklingspotential inom branschen i att få fler kunder från de olika geografiska områdena 

att engagera sig i att lämna sina omdömen. Dock visar även resultatet på att äldre 

åldersgrupper faktiskt samlar information på internet i vissa fall, vilket till viss grad säger 

emot den forskning som beskriver hur mycket mer den yngre generationen använder internet. 

Detta tror vi ännu en gång kan bero på att de olika åldersgrupperna använder internet till olika 

ändamål, exempelvis för nöje, uträtta bankärenden eller samla information. 

 

Resultaten visar även att de personer som väljer att lämna recensioner via sin dator även 

lämnar recensioner och omdömen via mobilen. Detta tror vi till stor del kan förklaras med 

hjälp av den ständigt förändrande IT och teknikvärlden. Detta då människor vill ha det allt 

mer portabelt, både till vardags och i arbetslivet Findahl (2013, s. 14). Findahl (2013, s. 14) 

konstaterar att denna IT-utveckling faktiskt ständigt sker i samhället. Med teknikens 

utveckling ser vi också att våra mobiltelefoner kommit att vara våra nya små bärbara datorer 

som ska vara internetuppkopplade och lättillgängliga. Findahl (2013, s. 21) hänvisar även till 

det faktum att de ska vara dugliga till mer än tidigare användningsområden. I sin tur anser vi 

att detta visar på tydliga kopplingar för att förklara sambandet som finns mellan att lämna 

recensioner och omdömen via dator och mobil, då dessa i dagens samhälle kan ses som 

likvärdiga tekniska hjälpmedel i vardagen. Detta resultat skulle vi även kunna koppla vidare 
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till påstående (12). Trots att frekvensen av att lämna recensioner är relativt låg ser vi en 

önskan bland respondenterna om att delvis vilja ha enkel tillgång till produktrecensioner via 

mobilerna samt att de i påstående (13) säger sig i princip delvis instämma om att de skulle 

kunna tänka sig lämna recensioner och omdömen. Utifrån dessa svar ser vi en möjlighet till 

att fler kunder kommer att ta del av vad internet har att erbjuda om förbättringar på 

marknaden genomförs. 

 

Den deskriptiva analysen av påstående (16) Recensioner och omdömen har en stor inverkan 

på mitt val av produkter visar att generellt sett så tycker respondenterna att andras åsikter har 

delvis en betydelsefull roll vid val av produkter. Utifrån studien kommer inte ytterligare 

förklarande orsaker fram till varför respondenterna besvarade påståendet på detta vis. 

Däremot vet vi att det finns fler bidragande faktorer som påverkar ett köpbeslut än vad som 

tagits upp i studien. Eftersom det medelmåttliga resultatet inte visar indikationer åt någon 

klar riktning visade det sig svårt att hitta orsakande faktorer, därför går detta att endast 

spekulera kring. 

 

Empirin som handlade om huruvida positiva eller negativa recensioner och omdömen 

påverkar kundernas köpbeslut mest visade på väldigt små skillnader. Tidigare forskning 

redovisar också en tvetydig oenighet om vad som har störts inverkan. Resultatet för detta 

påvisas även i denna studie då nästan alla respondenter inte tycker något av påståendena är 

viktigare än det andra. Respondenternas svar anser vi tyder på att svaren kan vara baserade 

på i vilken situationen de befinner sig i, mottagligheten av viss information samt vem som 

skrivit recensionen. Solomon et al. (2013, s. 397) och Utz et al. (2012, s. 50) menar att hur 

en individ uppfattar information beror på vem som lämnar denna. Vidare påpekar Mayzlin 

(2006, s. 156) att situationsbaserade infallsvinklar har betydelse. Med detta vet vi alltså att 

många människor inte agerar utifrån samma preferenser inför varje beslut. Att människor 

agerar olika poängterar även Fraser och Gaskell (1990, s. 71;79). De små skillnaderna som 

resultaten visar kan vi se ger indikationer på, samt överensstämmer med det faktum att frågan 

var ställd utifrån ett allmänt perspektiv vilket gjorde det svårt för respondenterna att besvara 

frågan för en specifik situation. Situationsaspekten kan vi även koppla till det argument att 

kundens attityd beror på omständigheterna och påverkande faktorer. Detta kan vi koppla till 

påstående (17) där frågan var om recensioner och omdömen spelar en större roll för kunden 

vid ett köp av ett dyrare slag. Till detta påstående visar resultatet att kunder tycker att 

recensioner är viktiga till en hög grad när ett dyrare köp står på spel. Solomon et al. (2013, s. 

397) beskriver att andras åsikter tenderar att ha en större influerande roll vid ett dyrare köp. 

Med stöd från Solomon et al. (2013, s. 397), anser vi att resultaten visar ännu tydligare på att 

recensioner och omdömen i allmänhet är viktiga i olika lägen då vi människor inte går efter 

en speciell ram vid alla besluttaganden. Tidigare grundläggande attityder till ett företag eller 

en produkt gör exempelvis oss olika mottaglig för utomstående åsikter beroende på vad som 

står i recensionen. Därför kommer vi tillbaka till det faktum att vi vill påpeka att företaget 

spelar en stor roll i att skapa, den tidigare nämnda och så viktiga, långsiktiga relationen med 

kunder. Detta då vi utifrån resultatet ser att recensioner kan göra väldig nytta för kunderna 

men även för företagen.  

 

 



62 
 

6.2 Konsumentens uppfattning av varumärket 

Vi ville i denna studie undersöka huruvida varumärket Clas Ohlson har en inverkan på 

kundernas attityd. Forumet för recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik är ett sätt 

att skapa en relation mellan företaget och kunderna. Det finns många faktorer som kan 

påverka kunderna och leda till att en lyckad relation etableras. Samtidigt finns det även 

bakomliggande faktorer som kan leda till att interaktionen mellan kunden och företaget inte 

leder till en lyckad långsiktig relation. Vi valde därför att undersöka de bakomliggande 

faktorerna med avsikten att skapa en uppfattning om hur kunderna upplever sin nuvarande 

association till varumärket. Detta för att kunna skapa förståelse för hur dessa associationer 

kan bidra till hur kundernas attityd till recensioner och omdömen ser ut 

 

Resultaten för referensgrupperna visar att det finns signifikanta skillnader mellan Lämnar 

aldrig recensioner och Lämnar alltid recensioner-grupperna. Utifrån de signifikanta 

skillnaderna mellan recensionsgrupperna för uppfattning av Clas Ohlson och dess produkter 

(påstående 20-30) kan vi se att det finns en positivare attityd till varumärket bland dem som 

alltid lämnar recensioner och de som aldrig gör detta. Detta resultat kan tolkas som att de 

som lämnar recensioner och omdömen även har ett större engagemang till varumärket. Detta 

då Simões och Dibb (2001, s. 219) menar att ett märke kan framkalla ett djupt känslomässigt 

engagemang hos kunden. Detta engagemang syns tydligt i online brand communities och är 

något som oftast leder till lojalitet (Hur et al., 2011, s.1207). Då recensionsgrupperna som 

alltid lämnar recensioner har en positivare attityd till varumärket Clas Ohlson kan det därför 

tolkas som att de även har en högre lojalitet. En lojalitet som leder till att de har en positivare 

attityd till recensioner och omdömen och därför lämnar dessa oftare. Då (Zhou et al., 2013, 

s. 2439) även menar att värdet i informationen i ett online brand community även blir högre 

desto mer en deltagare läser och delger information, menar vi att detta även borde bidra till 

att de som är engagerade i ett varumärke även borde få en positivare attityd till webbaserade 

recensioner och omdömen. Då vi i denna studie kan se en tydlig koppling mellan forumet för 

recensioner och omdömen och ett online brand community, anser vi att vårt resultat 

överensstämmer med teorier som vi har presenterats i denna studie. 

 

Vårt empiriska resultat visar att Clas Ohlsons kunder instämmer att de oftare läser 

recensioner och omdömen istället för att lämna dessa. Detta kan tänkas minska det 

värdeskapande som sker inom forumet. Något som i sin tur kan leda till att kundernas attityd 

till recensioner och omdömen inte blir positiv. Detta då information från kunder är ett kritiskt 

element som får värdehöjande tjänster att fungera (Grönroos, 2008, s. 195). Vidare menar 

Zhou et al. (2013, s. 2439) att det värde som utvinns ur informationen blir högre desto mer 

information som deltagare får möjlighet att läsa. Då Clas Ohlsons kunder oftare läser andras 

recensioner och omdömen än lämnar dessa, kan detta leda till att värdeskapandet i forumet 

minskar. Detta då informationen och kunskapen som utvinns i forumet inte blir lika 

omfattande när de flesta kunder inte väljer att lämna information om sin upplevelse med 

produkten. Minskningen av kunskapsutvinnandet kan sedan leda till att kunderna skapar en 

negativ attityd till webbaserade recensioner och omdömen. 

 

Vidare visade det empiriska resultatet ett positivt samband mellan påstående (20) Jag läser 

ofta webbaserade recensioner och omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik och 
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påstående (9) Jag läser ofta recensioner och omdömen på internet. Något som visar att de 

kunder som anser att de läser recensioner och omdömen på internet upplever att de läser 

recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik. Via medelvärdena går det att se att Clas 

Ohlsons kunder instämmer att de i låg grad läser recensioner och omdömen i Clas Ohlsons 

webbutik medan de instämmer delvis att de läser recensioner och omdömen på internet. Detta 

kan enligt uppsatsförfattarna bero på att kunderna oftare besöker andra webbplatser, men det 

kan också antyda att Clas Ohlsons kunder anser att det inte är lika viktigt att läsa recensioner 

och omdömen om Clas Ohlsons produkter. Enligt det empiriska resultatet instämmer Clas 

Ohlsons kunder i hög grad att vid ett dyrare köp är recensioner och omdömen viktigare än 

ett billigare köp. Detta kan enligt uppsatsförfattarna påvisa att Clas Ohlsons kunder anser att 

Clas Ohlsons produkter i de flesta fall inte upplevs som dyra och att kunderna därför väljer 

att sällan läsa recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik medan de ofta läser 

recensioner och omdömen i andra webbutiker över internet. Anledningen till detta skulle 

kunna vara att de inte upplever en stor risk med sitt köp då de investerat lite pengar i 

produkten. Vidare kan kundernas vana att sällan läsa recensioner och omdömen vara ett 

tecken på att de redan har en stor kunskap om Clas Ohlsons produkter. Å andra sidan visar 

tidigare forskning att det är de kunder som har en måttlig kunskap om produkterna som ofta 

söker information (Bettman & Park, 1980, s. 244 ). Detta kan tänkas visa att de kunder som 

ofta läser recensioner och omdömen på internet redan har en bra kunskap om produkterna 

medan de kunder som har lite kunskap kring produkterna inte läser recensioner och omdömen 

lika ofta. 

 

Vidare visar vårt resultat att det finns ett positivt samband mellan de kunder som sällan 

lämnar recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik och de som upplever att de sällan 

lämnar recensioner och omdömen på internet i allmänhet. Något som visar att de kunder som 

sällan lämnar recensioner och omdömen i Clas Ohlson webbutik upplever att de sällan lämnar 

recensioner och omdömen på internet i allmänhet. Enligt uppsatsförfattarna indikerar detta 

på att kundernas generella attityd till recensioner och omdömen även speglar svaren de 

lämnat till denna specifika undersökning för Clas Ohlson. Att Clas Ohlsons kunder inte oftare 

väljer att lämna recensioner och omdömen kan enligt uppsatsförfattarna bero på att de inte 

upplever att de har en stor kunskap om Clas Ohlsons produkter eller att de inte känner sig 

bekväma med att lämna recensioner och omdömen. Då det empiriska resultatet visade att 

Clas Ohlsons kunder instämmer i låg grad att de känner sig bekväma med att lämna 

recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik, antyder detta att kunderna sällan väljer 

att lämna recensioner och omdömen då de inte känner sig bekväma. Kundernas upplevda 

obehag med att lämna recensioner och omdömen kan även bero på att de inte upplever ett 

behov av att göra sin åsikt hörd eller att de inte vill hjälpa andra. Vidare visade en 

korrelationsanalys att det fanns ett positivt samband mellan de kunder som ofta lämnar 

recensioner och omdömen när de besöker Clas Ohlsons webbutik och de som anser att det 

har en stor kunskap om företagets produkter. Något som visar att de kunder som upplever att 

de har en större kunskap om Clas Ohlsons produkter oftare lämnar recensioner och omdömen 

i forumet. Detta kan bero på att de kunder som anser att de har en stor kunskap om Clas 

Ohlsons produkter upplever en självsäkerhet i att lämna recensioner och omdömen. 

 

Det empiriska resultatet visade att kunderna instämmer att de oftare läser recensioner och 

omdömen när de handlar i den fysiska butiken än när de handlar i webbutiken. Något som 

påvisar att forumet för recensioner och omdömen används oftare av de som handlar i fysiska 
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butiken än de som väljer att handla i webbutiken. Detta kan vara ett tecken på att kunder inte 

upplever Clas Ohlson som en ”typisk” webbutik. Kunderna väljer istället att använda 

webbutiken som en sökmotor. Då frekvenstabellen över kundernas shoppingvanor visade att 

endast 14,4 % av respondenterna hade handlat i webbutiken, är det tydligt att respondenterna 

i första hand väljer att handla i den fysiska butiken. Vidare visade det empiriska resultatet att 

respondenterna instämmer i hög grad att de upplever att de har en positiv association till Clas 

Ohlsons produkter samt att de instämmer delvis att de anser sig vara lojal mot varumärket 

Clas Ohlson.  

 

Den positiva associationen till varumärket är betydelsefull då denna kan påverka den 

upplevda relationen. Enligt Blomqvist et al. (2004, s. 48-49) är den kundupplevda relationen 

viktig då den skapar förutsättningar för värdeskapande och kundlojalitet. Blomqvist et al. 

(2004, s. 48-49) menar att den upplevda associationen till produkterna/ varumärket kan både 

stärka eller försvaga den kundupplevda relationen. Detta var något som överensstämmer med 

vår studie då en korrelationsanalys visade ett positivt samband mellan påstående (25) Jag 

upplever att jag har en positiv association till Clas Ohlsons produkter och påstående (32) 

Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal. Vilket visar att 

de kunder som anser att de har en positiv association till Clas Ohlsons produkter upplever att 

detta leder till en vänskaplig relation med personalen. Vidare visade en envägs variansanalys 

att det fanns en skillnad mellan åldersgrupper och lojalitet. Åldersgruppen 56-75 år ansåg sig 

vara lojala i större utsträckning än åldersgrupp 18-35 år och 36-55 år. Något som kan bero 

på att de äldre kunderna har upplevt en långsiktig relation med företaget under en längre 

tidsperiod.  

 

Vidare såg vi att det fanns ett positivt samband mellan lojalitet och hur ofta respondenterna 

handlar i fysiska butiken. Detta betyder att de kunder som anser sig vara lojala handlar oftare 

i den fysiska butiken. Detta bevisas även i en studie av Shankar et al. (2003, s. 170) som 

påpekar att kunden handlar oftare när lojalitet uppstår via en långsiktig relation. Detta är 

något som även överensstämmer med en studie av Reichled och Sasser (1990, s. 106-108) då 

de menar att företag med lojala kunder kan konkurrera ut andra företag finansiellt då dessa 

kunder handlar oftare. Vidare menar Grissemann och Stokburger-Sauer (2012, s. 1490) att 

ett gemensamt värdeskapande leder till ett högre förtroende och lojalitet. En lojalitet som 

även kan tänkas forma en positiv attityd till webbaserade recensioner och omdömen. Detta 

då kunderna som upplever förtroende till företaget även kan tänkas uppleva forumet för 

recensioner och omdömen som ett effektivt sätt att utvinna viktig information från. 

  

Slutligen menar Shankar et al. (2003 s. 170) att bekvämligheten i att nå information har en 

större inverkan på lojaliteten när kunden handlar via internet än vad den har offline. Något 

som kan påvisa hur viktigt det är att ha en användarvänlig och tilltalande webbutik. Då det 

empiriska resultatet visade att respondenterna instämmer i låg grad att Clas Ohlsons webbutik 

är användarvänlig och tilltalande, anser vi att detta kan vara en kritisk upptäckt. Detta då en 

användarvänlig webbutik kan tänkas leda till att kunder handlar oftare. Detta styrks även av 

att regressionsanalysen visade ett positivt samband mellan de som handlar via internet och 

hur användarvänlig och tilltalande webbutiken upplevs vara. Resultatet visade även ett 

positivt samband mellan de kunder som upplever att Clas Ohlsons webbutik är tilltalande och 

de som känner sig bekväma med att lämna recensioner och omdömen i webbutiken. Detta 

visar att de som upplever att Clas Ohlsons webbutik är tilltalande även känner sig mer 
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bekväm med att lämna recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik. Då 

internetmarknaden expanderar med en hög hastighet (Kierzkowski et al., 1996, s. 5-7) och 

därmed även konkurrensen, borde det enligt uppsatsförfattarna vara viktigt för företag att 

göra sina webbutiker tilltalande och användarvänliga då detta skapar större förutsättningar 

för att skapa långsiktiga relation som i sin tur leder till högre lönsamhet. Enligt Grönroos 

(2008, s. 195) bör en webbplats vara tydlig och logisk med tilltalande färgen då detta element 

ska kunna sälja erbjudandet på egen hand. 

 

6.3 Interaktion med personal 

Enligt Blomqvist (2004, s. 38) har företaget och kunden möjlighet att tillsammans skapa en 

långsiktig relation som leder till ömsesidigt värdeskapande. Genom att företaget integrerar 

med kunden i forumet för recensioner och omdömen stärks kundens attityd till företaget. 

Detta då resultat visar att kontakt med personalen är viktig och betydelsefull. Utifrån vår egen 

modell som visar på hur ABC-modellen kan se ut i vårt praktiska exempel, visar den att en 

nöjd kund i allmänhet har en positiv attityd. En nöjd kund som också kan tänkas ha en positiv 

attityd till webbaserade recensioner och omdömen. 

 

Resultaten för referensgrupperna visar att det inte finns signifikanta skillnader mellan 

Lämnar aldrig recensioner och Lämnar alltid recensioner-grupperna för påstående 32-42). 

Utifrån detta resultat kan vi därmed se att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

recensionsgrupperna och deras uppfattning om interaktion med Clas Ohlsons personal.  

 

Vårt empiriska resultat visade att de flesta av respondenterna endast har varit i kontakt med 

Clas Ohlsons personal via den fysiska butiken, något som antyder att dessa kunder bygger 

sin relation med företaget endast via möten med personalen i den fysiska butiken. Enligt 

resultatet instämmer respondenterna i hög grad att de upplever en vänskaplig relation med 

Clas Ohlsons personal. Resultatet visade dock att det fanns en skillnad mellan de 

demografiska områdena då respondenterna i Dalarna instämmer i högre grad att de upplever 

en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal. Detta kan bero på att Clas Ohlson 

grundades i Dalarna och att de flesta av kunderna har någon sorts anknytning till företaget då 

huvudkontoret är placerat i Insjön där studien genomfördes. En envägs variansanalys visade 

även att det fanns ett positivt samband mellan lojalitet och upplevelsen av en vänskaplig 

relation med personalen, något som även tidigare forskning påpekar. Shankar et al. (2003, s. 

170) menar att lojalitet kan uppstå till följd av att kunden upplever att den har en långsiktig 

relation med företaget.  

 

Vi kan därför dra kopplingar till att demografiska aspekter i vissa fall kan ha en inverkan på 

respondenternas svar gällande relationen till företaget. I detta avseende handlar det om att 

kunder från mindre bebyggelser har en känslomässigt närmare relation till företaget och dess 

personal än större städer. Detta är någonting som även Gleaser, et al (2001), Ades & Gleaser, 

(1995) och Kim (1995)  berör i deras studier gällande hur demografiska faktorer påverkar 

människans attityder olika. En annan förklaring till varför vissa visat sig ha en positiv attityd 

till personalen grundar sig i vår modell som visar att känslomässiga aspekter spelar en roll i 

attitydbildning. Såsom ABC-modellen beskriver är människans uppfattning, känsla och 
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beteende nära anknutna till varandra (Solomon, 2013, s. 293-295). En bra känsla och intryck 

från personal kan därför ge uttryck i en positiv attityd till Clas Ohlson. 

 

Då kunderna i denna studie instämmer i hög grad att de har en vänskaplig relation med 

personalen kan detta även antyda att de upplever sig ha en långsiktig relation med företaget. 

Enligt Gwinner et al. (1990, s. 109-110) är en av de största fördelarna med att uppleva en 

relation med företaget att kunderna upplever en gemenskap och förtrogenhet till de anställda 

samt en vänskaplig utveckling. Vårt empiriska resultat visade även att det fanns ett samband 

mellan de kunder som upplever att de har en vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal 

och de som anser att de har en positiv association till företagets produkter. Detta påvisar, som 

tidigare sagt, att kunder som upplever att de har en vänskaplig relation med företaget även 

upplever en positiv association till företagets produkter, vilket överensstämmer med tidigare 

forskning. Såsom Blomqvist et al. (2004, s. 51) påpekar är positiva känslor och associationer 

som en tjänst/produkt ger upphov till några av de emotionella fördelar som uppstår vid en 

relation.  

 

Vidare visade resultatet att respondenterna delvis instämmer att de anser att personligt 

igenkännande från personalens sida är viktigt. Enligt Gwinner et al. (1990, s. 109-110) antas 

särbehandling vara en av de fördelar som kunden upplever av en långsiktig relation. Denna 

särbehandling handlar om att kunden upplever att den exempelvis får en speciell service som 

skiljer sig från den genomsnittliga kunden (Gwinner et al., 1990, s. 109-110). Samtidigt 

menar Gwinner et al. (1990, s. 109-110) att särbehandlingar är den minst viktiga fördelen 

och att de sociala fördelarna, såsom upplevelsen av vänskap och gemenskap samt förtroende 

fördelar är viktigare. Då kunderna delvis instämmer att personligt igenkännande är viktigt, 

kan detta tyda på att kunderna ändå upplever personligt igenkännande som en positiv fördel. 

Därför borde denna fördel anses som betydelsefull ur ett företagsperspektiv. 

 

Vi valde även att studera huruvida respondenterna anser att det är viktigt med kontinuerlig 

kommunikation med företaget och hur viktigt det är att denna kommunikation möter deras 

förväntningar. Enligt Blomqvist et al. (2004, s. 49) är kunddialogen viktig då den fungerar 

som en motor till den upplevda relationen mellan företaget och kundens relation. Vårt resultat 

visade att respondenterna instämmer att de i låg grad anser att det är viktigt för dem att ha en 

kontinuerlig kommunikation med företaget. Då en relation endast kan växa fram om 

kontakten mellan företaget och kunden är relationsstödjande (Grönroos, 2008, s.48), såsom 

kontinuerlig kommunikation, gjordes även en korrelationsanalys mellan de påståenden som 

berör kommunikation och upplevd relation. Resultatet visade att det fanns ett positivt 

samband, vilket visar att de kunder som upplever att de har en vänskaplig relation med 

personalen upplever att kontinuerlig kommunikation med företaget är viktigare. Något som 

överensstämmer med tidigare forskning. Enligt Christopher et al. (2002, s. 19) har 

relationsperspektivet fokus på lönsamt bevarande, långsiktigt tänkande, kundservice, 

kundkontakt samt kvalitén i en relation. Då kvalitén i en relation oftast blir högre vid 

kontinuerligt kommunikation anses denna som betydelsefull. Å andra sidan visade 

medelvärdena till påstående (32) Jag upplever att jag har en vänskaplig relation med Clas 

Ohlsons personal och påstående (34) Det är viktigt för mig att ha en kontinuerlig 

kommunikation med företaget, att de flesta av kunderna instämmer att de i hög grad har en 

vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal samtidigt som de instämmer i låg grad att 

kontinuerlig kommunikation är viktigt. Vidare visar medelvärdet att kunderna instämmer i 
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hög grad att det är viktigt att personalens kommunikation möter deras förväntningar vid ett 

bemötande.  

 

Då en korrelationanalys visade ett positivt samband mellan de som upplever att de har en 

vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal och de som anser att det är viktigt att 

kommunikationen möter deras förväntningar, visar detta att de kunder som upplever en 

vänskaplig relation med personalen anser att det är viktigt att personalens kommunikation 

möter deras förväntningar vid ett bemötande. Detta resultat kan därmed antyda att kvalitén i 

kommunikation med företaget upplevs som hög bland kunderna och att de därmed inte 

upplever att en kontinuerlig kommunikation är lika viktig då de redan upplever en vänskaplig 

relation med personalen. Det kan också betyda att kunderna har låga förväntningar av 

personalen kommunikation vid ett bemötande. Detta då kunderna utvärderar kundmöten och 

bestämmer den kundupplevda kvalitén genom att analysera skillnad mellan förväntningar på 

mötet och den verkliga upplevelsen samt vilken relation de upplever sig ha med företaget 

(Blomqvist et al., 2004, s. 41). Upplever exempelvis kunderna att de har låga förväntningar 

på mötet och att de för närvarande har en medelmåttlig relation med företaget, kan en verklig 

upplevelse som är positiv leda till att kunderna ändå anser att de upplever en hög 

kundupplevd kvalitén. En hög kvalité som sedan kan leda till att kunderna upplever en 

vänskaplig relation med Clas Ohlsons personal. 

 

Vi har även valt att undersöka huruvida Clas Ohlsons kunder anser att det är viktigt att ge 

feedback till företaget. Resultatet visade att kunderna instämmer delvis att det är viktigt att 

ge feedback. Då interaktion och samspel mellan företaget och kunden är viktigt då de kan 

dra lärdom av varandra och på så sätt ändra sig (Grönroos, 2008, s. 307), anser vi att ett högre 

medelvärde hade varit att föredra. Vidare menar Henning-Thurau et al. (2004, s. 44) att 

produkt och företagsrelaterat informationsutbyte över internet fått en avgörande del för köp 

och säljprocessen. Det är därför viktigt att företag ständigt arbetar med att förbättra sitt forum 

där kunder kan lämna sina recensioner och omdömen då det kan skapa konkurrensfördelar. 

Vidare är detta något som vi instämmer med då vi upplever att allt fler företag väljer att 

lyssna till sina kunder och utvecklar sina produkter efter kundens önskemål. Då konkurrensen 

ökar anser vi att det är av stor betydelse att företaget kan dra nytta av forum i sina webbutiker 

där kunderna har möjlighet att lämna feedback. 

 

I denna undersökning undersökte vi även sambandet mellan åldersgrupper och huruvida de 

anser att en god relation med Clas Ohlsons personal gör dem till en nöjdare kunde. Resultatet 

visade att medelvärdet totalt sett var högt. Kunderna instämmer i hög grad till att en god 

relation gör dem till en nöjdare kund. Något som påvisar att en god relation är mellan 

företaget och kunden är viktigt, vilket även överensstämmer med tidigare forskning. Såsom 

Blomqvist et al. (2004, s. 11) påpekar borde företag arbeta noggrant med sin vision för 

kundrelationer då det är den som skapar förutsättningar för goda resultat. Vidare visade en 

envägs variansanalys att det fanns en skillnad mellan de geografiska områdena där Dalarna 

anser i högre grad att en god relation leder till att de blir nöjdare kunder. Då respondenterna 

även i Dalarna visade att de i högre grad upplever att de har en vänskaplig relation med Clas 

Ohlsons personal än de andra geografiska områdena, tolkar vi detta som att kunder i Dalarna 

förmodligen är de nöjdaste kunderna i denna undersökning. Något som även var vår 

uppfattning utifrån de kundmöten som vi genomförde under datainsamlingen. 
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Vidare valde vi att granska huruvida kunderna anser Clas Ohlsons personal som trovärdig 

och om de upplever ett förtroende till personalen. Analysen visade att kunderna instämmer i 

hög grad att de anser personalen som trovärdig och att de upplever att de har ett förtroende 

för personalen. Såsom Chih et al. (2013, s. 660) påpekar är trovärdigheten är viktig då denna 

leder till ett starkare förtroende. Företaget har en stor roll i detta då de har som ansvar att 

förmedla en pålitlighet och expertis kring företaget som helhet samt om produktombudet 

(Chih et al., 2013, s. 659). Detta effektiviserar informationsutbytet mellan företaget och 

kunden och leder därefter till att kunderna får ett bättre intryck och ser företaget som 

trovärdigt (Chih et al., 2013, s. 659). Då trovärdigheten i informationen anses högre om den 

presenteras av en expert inom området (Chih et al., 2013, s. 660), kan resultatet i denna 

undersökning påvisa att kunderna ser Clas Ohlsons personal som experter då de anser 

personalen som trovärdig i hög grad. Vidare menar Chih et al. (2013, s. 259) att rykten kan 

påverka trovärdigheten i informationen och ett positivt rykte om webbplatsen leder i sin tur 

till att kunderna har ett större förtroende för webbplatsen. Då Clas Ohlsons kunder upplever 

i hög grad att information från Clas Ohlsons personal är trovärdig, kan detta antyda att Clas 

Ohlsons webbplats har ett positivt rykte. Utifrån ett kundperspektiv kan därför forumet för 

recensioner och omdömen, där företagets personal integrerar med kunderna, upplevas som 

en tillförlitlig källa. 

 

Vidare kan vi utifrån vårt resultat utläsa att det finns ett samband mellan de kunder som anser 

att information från Clas Ohlsons personal är trovärdig och de kunder som upplever ett strakt 

förtroende till personalen, vilket visar att de som upplever att personalen är trovärdig även 

anser att de har ett starkt förtroende till personalen. Detta är något som även överensstämmer 

med tidigare forskning. Såsom Gwinner et al. (1990, s. 109-110) påpekar är en av de 

förtroendefördelar som uppstår att kunden känner en tillförlitlighet till företaget, vilket 

reducerar ångest och upplevd risk. När Clas Ohlsons kunder upplever ett strakt förtroende, 

anser de även att personalen är trovärdig och känner därmed en tillförlitlighet till företaget. 

 

Vidare visade resultatet att det fanns ett samband mellan trovärdighet, förtroende och 

lojalitet, något som överensstämmer med tidigare forskning. Blomqvist et al. (2004, s. 49) 

menar att det är förtroendet som ger harmoni och möjliggör långsiktiga relationer, vilket 

uppstår när kunden litar på att företaget ska agera på ett sätt som gynnar den gemensamma 

relationen. Vidare påpekar Gwinner et al. (1990, s. 109-110) att förtroendefördelarna är de 

viktigaste fördelarna som upplevs av en långsiktig relation, då vetskapen om kundens vetskap 

om vad hen kan förvänta sig är den mest kritiska fördelen inom service-relation. Detta är 

något som vi instämmer med då vi anser att det är viktigt att personalen möter kundens 

förväntningar då detta i det långa loppet förmodligen gör kunden till en nöjdare kund, vilket 

leder till att kunden i framtiden fortsätter att handla i butiken. Slutligen har Clas Ohlson 

möjlighet att genom forumet för recensioner och omdömen öka förtroendet bland sina kunder 

via informationsbyten. Detta då gemensamt värdeskapande leder till ett högre förtroende och 

lojalitet (Grissemann & Stockburger-Sauser, 2012, s. 1490). 

Vi har även valt att studera respondenternas syn på hur positivt bemötande av Clas Ohlsons 

personal påverkar deras attityd till företagets produkter. Resultatet visade att kunderna 

instämmer i hög grad att personalens positiva bemötande påverkar deras attityd till 

produkterna. Vi såg även att det fanns en skillnad bland åldersgrupper, där åldersgruppen 18-

35 år instämde i högre grad att personalens bemötande påverkade deras attityd.  En anledning 
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till detta skulle kunna vara att de yngre inte är lika lojala som de äldre.  Enligt Blomqvist et 

al. (2004, s. 48) kan positiva kundmöten stärka den kundupplevda relationen medan det 

negativa kundmötets effekt kan dämpas av en positiv kundupplevd relation. Då en långsiktig 

relation oftast leder till lojalitet och en positiv kundupplevd relation, kan det vara så att de 

yngre påverkas mer av ett bemötande då de inte är lika lojala och upplever därmed inte en 

positiv kundupplevd relation i lika hög grad som de äldre. Å andra sidan, visade resultatet i 

denna underökning att åldersgruppen 36-55 år ansåg sig vara lojala till en högre grad än 

åldersgruppen 18-35 år, något som inte överensstämmer med ovanstående.  

I denna studie valde vi även att undersöka om kunderna har en större benägenhet att 

rekommendera Clas Ohlson till andra om de är nöjd med personalen. Resultat visade att 

kunderna instämmer i hög grad att de har en större benägenhet att rekommendera företaget 

till andra om de är nöjda med personalen, vilket överensstämmer med tidigare forskning inom 

relationsmarknadsföring. Slutligen menar Reichheld & Sasser (1990, s. 107) att positiv 

referering om företaget till andra potentiella kunder är en av de fördelar som företaget uppnår 

med att ha en långsiktig relation med sina kunder. En långsiktig relation som vi anser att 

kunden kan uppleva om hen är nöjd med personalen och därmed väljer att besöka butikerna 

oftare. 

 

6.4 Interaktion med andra kunder 

I den avslutande analytiska delen granskar vi närmare de påståenden som rör interaktionen 

med andra kunder. Respondenterna visar generellt att de delvis anser att andra kunders åsikter 

om en produkt påverkar sitt eget köpbeslut. Detta resultat kan vi koppla tillbaka till tidigare 

analysdel som berör bakomliggande orsaker till varför de anser att andras omdömen påverkar 

deras attityder till en sådan grad. Här kan vi hänvisa till det faktum att många möjligen anser 

att påverkandegraden möjligtvis skiljer sig åt från situation till situation. En redan uppbyggd 

produktrelation tror vi kan göra en kund säkrare i sitt köp utan andras åsikter. Resultaten från 

den deskriptiva analysen kring påstående (43) kan vi även relatera till när vi närmare 

analyserar påstående (44) som handlar om trovärdigheten i andra kunders delgivning av 

produktinformation. Mellan dessa två påståenden finns nämligen även ett bevisat samband. 

De respondenter som ansåg att andras åsikter är betydelsefulla vid ett köpbeslut i större 

utsträckning även ansåg att information från andra kunder samtidigt är trovärdig. 

Trovärdigheten i information visar sig alltså ha en förbindelse till vem som säger vad. Som 

förespråkas i online brand community så lyfts samhörigheten fram (Kim et al., 2008, s. 414; 

Dholakia et al., 2004, s. 243). Solomon et al. (2013, s. 396-397) hänvisar även till det 

förhållande att om individer känner igen sig i vad andra säger och anser andra vara trovärdig 

på grund av expertis eller att de exempelvis är en nära vän, är det lättare att ta till sig andras 

åsikter och omdömen. Detta förtydligar även korrelationsanalysen som gjordes mellan 

påstående (44) och (38) som rör trovärdigheten hos Clas Ohlsons personal. Personal och 

medkonsumenter agera i denna bemärkelse som experthjälp i viss mån. Något som även 

korrelationstestet visar där det finns ett samband mellan trovärdigheten från andra kunder 

och trovärdigheten hos företaget i fråga. Vad som framkommit innebär även att om kunder 

redan har en positiv attityd, på grund av exempelvis tidigare framgångsrika upplevelser av 

elektronisk word of mouth, kommer dessa kunder behålla denna inställning till recensioner 

och omdömen. 
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Den deskriptiva analysen som gjordes av påstående (45) Information från andra kunder 

dämpar osäkerheten i mitt köp av en produkt visade på att respondenterna även tycker att 

andra kunders omdömen delvis kan dämpa osäkerheten vid ett köp. Som Solomon et al. 

(2013, s. 335) påvisar så kan andras åsikter och information vara en del av 

informationssökandet, vilket hjälper till att minska osäkerhet kring ett köp. Det är alltså 

värdefullt för många människor att på olika sätt samla information för att slutligen 

exempelvis genomföra ett köpbeslut. Information från företaget har tidigare visat sig vara 

viktigt, här framkommer även att kunders medkonsumenter visar sig vara värdefulla för att 

kunna skapa sig en övergripande bild om en produkt och att dämpa osäkerhet.  

 

Påstående (46) som handlar om hur viktigt respondenterna tycker att det är att hjälpa andra 

kunder om de har möjlighet, visade ett resultat där kunderna delvis tycker att detta var 

betydelsefullt. Korrelationsanalysen som gjordes mellan detta påstående och påstående (38), 

som behandlade frågan om de ansåg sig ha stor kunskap om Clas Ohlsons produkter, visade 

på ett samband. Detta kan ha en koppling till den teori som Henning-Thurau et al. (2004, s. 

41) förespråkar om ”Self involvment”, ”Other involvment” och ”Product involvment” som 

sammanfattningsvis beskriver att individer vill hjälpa andra konsumenter om de anser sig ha 

en värdefull information att delge. Det visar sig alltså att recensenten själv stärks som person 

med vetskapen om att hen har hjälpt en annan kund att fatta rätt köpbeslut. De kunder som 

tar del av recensionen kan tänkas uppleva en minskad osäkerhet kring sitt köp då de vet att 

produkten kommer uppfylla deras förväntningar. Det bidragande informationsvärdet till 

andra konsumenter kan alltså vara viktig. Detta är precis vad Dholakia et al. (2004, s. 244) 

påpekar i sin teori om det ändamålsenliga värdet för de olika parterna som lämnar och läser 

recensionerna och omdömena. Värdet som uppkommer genom att ge och ta som konsument 

har utifrån resultaten visat sig vara viktigt för vissa av respondenterna. Att skapa och 

bibehålla interpersonell sammanlänkning ger alltså stöd för de båda parterna. 

 

Att känna skyldighet att lämna recensioner och omdömen till andra kunder om man är nöjd 

eller inte sammanfattar påstående (47) och (48). Resultaten från vad respondenterna svarade 

visar på en låg medhållande attityd till detta. I främsta hand kände dock fler att det var 

viktigare för dem att berätta om en produkt om de varit missnöjd med produkten istället för 

att berätta om positiva upplevelser om en produkt. Detta tror vi kan ha en koppling till att 

många föreställer sig själva vara den som inte vill fatta ett dåligt köpbeslut som kan kosta 

både tid och pengar. Därför är nog många mer angelägna att hjälpa till när man inte vill se 

någon göra misstag av mänsklig natur. I detta läge har däremot företagen en mindre bra 

utgångspunkt där kunder säger sig hellre prata negativt om företaget och dess produkter än 

att lyfta fram det positiva. Det betyder återigen att företagen har ett stort ansvar att inte bara 

presentera bra produkter, utan även kunna rädda upp situationer där missnöjda kunder får 

respons på att de uppmärksammat missnöjet och gör allt för att ändra sig. Såsom Grönroos 

(2008, s. 294) påpekar så kan det ofta vara bättre att kommunicera negativa saker än att låta 

information utebli. Detta då resultat bevisligen indikerar på att konsumenter inte vill göra 

dåliga köpbeslut. För om kunder kan få information och hjälp av företag samt av andra 

kunder, accepterar de oftast denna hjälp. 

 

Vi ser även att detta är en väldigt bra möjlighet för företag i allmänhet att knyta an en bättre 

relation med kunder som även är missnöjda. För om inte de missnöjdas åsikter uppdagas har 
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inte företaget någon möjlighet att förbättras och istället kanske denna missnöjda kund sprider 

sina tankar till vänner, bekanta eller medkonsumenter utan att företaget upplyses om detta. 

Därför ser vi också en väldigt bra utveckling som förekommer där traditionell word of mouth, 

som sker från mun till mun på individnivå, idag också avancerats till elektronisk word of 

mouth, där spridningen kan ske snabbare då allt via internet kan nå ut till fler på väldigt kort 

tid.   

 

Resultaten för referensgrupperna visar att det inte finns signifikanta skillnader mellan 

Lämnar aldrig recensioner och Lämnar alltid recensioner-grupperna för påstående 43-50). 

Utifrån detta resultat kan vi därmed se att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 

recensionsgrupperna och deras uppfattning om andra kunders åsikter.  

 

Vidare visade envägs variansanalysen som gjordes för att påvisa eventuella skillnader mellan 

åldersgrupperna en signifikant skillnad mellan hur de besvarande påstående 48-49. 

Sammanfattningsvis visade resultaten på att den äldsta åldersgruppen, personer i åldrarna 56-

75, kände en större skyldighet att delge andra sina nöjda eller missnöjda tankar och 

omdömen. Medelvärdena på de båda påståendena för den äldsta åldersgruppen var samma 

vilket uppvisar att de känner lika mycket skyldighet att berätta om dåliga och bra upplevelser 

gällande en produkt. Dessa resultat tror vi kan visa på att människor med tiden skapat sig en 

klarare uppfattning och möjligen en lojalitet till företag samt att intuitionen att hjälpa andra 

är betydelsefull. 

 

Den deskriptiva analysen och medelvärdet av påstående (49) Positivt bemötande av andra 

kunder i webbutiken påverkar min bedömning av kvalitén hos Clas Ohlsons produkter och 

påstående (50) Negativt bemötande av andra kunder i webbutiken påverkar min bedömning 

av kvalitén hos Clas Ohlsons produkter demonstrerar att respondenterna i låg grad instämmer 

till påståendena. Uppsatsförfattarna har i senare granskning insett att dessa två påståenden 

var svåra att förstå för respondenterna då de inte hade en tydlig formulering, vilket kan ha 

framkallat den låga grad av instämmande från respondenterna. Ytterligare en orsak till en låg 

instämmande grad kan också vara att de kunder som lämnar recensioner inte tidigare 

reflekterat över hur andra kunder påverkar dem. Vid noggrannare granskning utifrån 

avkodade svar var det många som svarade ”Vet inte” vilket sänker medelvärdet markant. 

Eftersom resultaten inte delgivit forskningen någon fastare grund har vi därför valt att inte 

analysera resultaten ytterligare utan fokuserat på mer avgörande frågor som besvarar 

problemformuleringen och syftet bättre med en tydligare empirisk grund.  

 

6.5 Övriga kommentarer 

Vid den avslutande frågan i enkäten fick respondenterna möjligheten att komma med övriga 

synpunkter och kommentarer till studien. Några av dessa kommentarer var endast 

lyckönskningar till oss där de poängterade att de tyckte att vi gjort ett bra jobb och att de 

hoppades att det skulle gå bra för oss med uppsatsen. Dessa respondenter skrev ”Lycka till 

med examensarbetet! Bra frågor!”, ”Lycka till” ”Lycka till med examensarbetet” och ”Bra 

jobbat! Ni förtjänar MVG”. Ytterligare några respondenter kommenterade liknande men 

ville samtidigt poängtera att enkäten innehöll för många frågor. Detta visste vi i tidigt skede 
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skulle uppkomma med stor sannolikhet vilket vi även resonerade länge kring redan vid 

enkätutformningen. För och nackdelar ställdes mot varandra om vi kunde avfärda ett antal 

frågor. Efter överväganden så ansåg vi att det var bättre att använda alla frågor vi tänkt oss i 

enkäten för att vi skulle kunna utläsa mer från studien. Många av enkätfrågorna var även 

”motfrågor” till varandra, där vi exempelvis inte bara kunde ställa frågor såsom ”positiva 

recensioner och omdömen påverkar mitt köp” då vi skulle rikta och driva respondenterna åt 

ett håll utan att veta om exempelvis negativa recensioner och omdömen påverkar deras köp. 

Detta kan även ge en förklaring till kommentaren som löd ”Lite för många punkter med 

liknande frågor” där en irritation hos några respondenter uppstod på grund av att vi i många 

fall behövde ställa motfrågor. Detta för att studien skulle bli så lite vinklad som möjligt samt 

att vi skulle vara kapabel att se åtskilliga samband.  En ytterligare anledning till antalet frågor 

var att vissa frågor gällde webbaserade recensioner och omdömen i allmänhet och att 

liknande frågor även var nödvändiga att ställa specifikt angående Clas Ohlson för att göra 

studien komplett. 

 

En respondent kommenterade ”Bor nära tre butiker, alla är bra”. Denna kommentar anser 

vi kan svara på en del som kommit fram i resultat och analysdel. Uppsatsförfattarna tolkar 

att närheten till de fysiska butikerna kan ha en avgörande roll när det rör frågan om hur 

involverad konsumenter faktiskt är och hur stora användare de är av webbutiker och 

webbaserade recensioner. Dock finns inget ytterligare tydligt stöd för att så är fallet då vi 

endast spekulerat kring detta när vi granskat svaren från resterande frågor i enkäten. 

Ytterligare några kommentarer rörde Clas Ohlson som företag där en respondent 

kommenterade ”Personalen i Insjön är troligen den trevligaste i världen”. Kommentaren 

anser vi kan tänkas ha en förbindelse med tidigare analys kring de geografiska uppdelningen. 

Då denna kommentar kom från en respondent från Dalarna indikerar detta på den 

hängivenhet vi tidigare diskuterat. Personalens framtoning visar sig alltså ha en stor 

betydelse. En utförlig kommentar som vi fick var ”Clas Ohlsons bemötande av kunder är en 

mycket viktig del, särskilt när man kan jämföra med konkurrerande företag vägg i vägg. Med 

denna enkät visar det ju att Clas Ohlson är mån om kunder och vill alltid förbättra för dem”. 

Detta summerar bland annat vår målsättning med att innefatta frågor rörande personalen på 

ett företag i enkäten. Detta då det ännu en gång med denna kommentar är bevisat att 

personalen är företagets ansikte utåt och att de har en avgörande roll i den värdeskapande 

processen för kunden. 
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7. Slutsatser 

 

Denna del av studien skall sammanfattningsvis påvisa vad som framkommit ur resultat, 

analys och diskussion där de större och betydande upptäckterna för studiens relevans 

kommer uppmärksammas. Då denna studie till viss del är på uppdrag av Clas Ohlson anser 

uppsatsförfattarna att praktiska rekommendationer till dem och andra företag var lämpliga 

att beröra. Slutligen framställs rekommendationer kring framtida och djupare forskning 

rörande ämnesområdet.  

 

7.1 Attityder till webbaserade recensioner och omdömen 

Då resultaten från studien visar att det i dagens samhälle är få som anser sig handla ofta över 

internet vet vi också att detta är ett relativt nytt sätt att handla. Beroende på vilket företag det 

handlar om antas antalet människor som handlar över internet vara olika då 

internetanvändning varierar mellan olika åldersgrupper. Människors olika dagsvanor skiljer 

sig alltså åt även när det gäller deras shoppingbeteenden och attityder till allt som berör 

internet. Fler konsumenter väljer även i dagsläget att läsa recensioner och omdömen istället 

för att själv lämna dem. Resultatet visade dock att de som valde att läsa recensioner och 

omdömen även i större utsträckning än andra även lämnade egna recensioner och omdömen. 

Detta antyder på att de som är medvetna att recensioner och omdömen om produkter finns 

tillgängliga på många webbutiker utnyttjar båda funktionerna, att läsa och lämna. Resultatet 

visar samtidigt att många troligen inte är medvetna om att det finns funktioner för recensioner 

på webbutiker.  

Kunders attityder till webbaserade recensioner och omdömen kan tolkas på så vis att de som 

lämnar recensioner oftare har en mer positiv attityd. Samtidigt om vi utgår ifrån den 

bearbetade egna modellen av ABC-modellen är detta argument inte lika tydligt. Kunder har 

i denna studie visat sig ha en mer eller mindre positiv attityd till webbaserade recensioner 

och omdömen. Däremot visar det sig att kundernas beteende och engagemang (hög eller låg) 

inte alltid följer samma mönster som den inställning och attityd kunden har. Därför har det 

visat sig vara svårt att se tydliga kopplingar mellan attityd, beteende och intentioner. 

Elektronisk word of mouth handlar i huvudsak inte om att delge sina tankar och omdömen 

om en produkt till de närmaste i sin vänskapskrets vilket är mer vanligt för ”traditionell” 

WoM. Elektronisk WoM är avsedd för att kunna sprida sig mycket längre än så. Att vara 

öppen med sina åsikter för främlingar gällande bland annat produkter är säkerligen många 

inte vana vid. Publiceras budskapet på en publik hemsida kan vem som helst, var som helst, 

läsa omdömet. De som lämnar recensioner ser möjligen inte riktigt den egna vinningen i att 

okända tar del av dennes tankar och åsikter. Däremot säger respondenter i denna studie att 

andras recensioner och omdömen har en betydande roll inför ett eget köp, vilket tyder på att 

andras åsikter, kända som okända, har betydelsefullt inflytande inför olika inköp. Dessa 

omdömen tenderar att vara viktigare vid dyrare köp. Beroende av om recensionen är negativt 

eller positivt riktat mot en produkt, har den olika påverkan beroende av personen i fråga, 

situation eller andra underliggande variabler. 



74 
 

7.2 Konsumentens uppfattning av varumärket 

Från resultatet i vår studie kan vi utläsa att Clas Ohlsons kunder oftare läser recensioner och 

omdömen i webbutiken än lämnar recensioner och omdömen.  Då det värde som utvinns ur 

informationen kan tänkas bli högre desto mer information som deltagarna får möjlighet att 

läsa, är lämnandet av recensioner och omdömen ett avgörande moment. Detta kan därför ha 

en negativ påverkan på kundens värdeskapande. Vidare kunde vi utläsa att Clas Ohlsons 

kunder upplever att de i högre grad läser recensioner och omdömen i allmänhet på internet 

än i Clas Ohlsons webbutik. Då resultatet visade att kunder i hög grad instämmer att vid ett 

dyrare köp är recensioner och omdömen viktigare än vid ett billigare köp, kan detta vara ett 

tecken på att kunderna inte upplever Clas Ohlsons produkter som dyra och väljer därför inte 

att läsa dessa i webbutiken. 

  

Vi kunde även utläsa att kunderna instämmer att de inte känner sig bekväma med att lämna 

recensioner och omdömen i Clas Ohlsons webbutik, vilket kan anses som en av 

anledningarna till att kunderna sällan lämnar sina åsikter i forumet. Då resultatet även visade 

ett samband mellan kundernas upplevda kunskap om Clas Ohlsons produkter och lämnandet 

av recensioner och omdömen, anses även den upplevda kunskapen om företagets produkter 

påverka deras attityd till att lämna recensioner och omdömen.  Vidare kunde vi se att det 

finns ett samband mellan kundens positiva association till Clas Ohlsons produkter och 

upplevd vänskaplig relation till företagets personal, något som överensstämmer med tidigare 

forskning. Vi kunde även utläsa att webbutikens användarvänlighet påverkar kundernas 

lojalitet och att de kunder som upplever Clas Ohlsons webbutik som tilltalande känner sig 

bekvämare med att lämna recensioner och omdömen. Sammanfattningsvis påverkar därmed 

webbutikens användarvänlighet kundens upplevda relation med företaget, detta då lojalitet 

uppstår ur en långsiktig relation. Vidare påverkar även webbutikens utformning och 

attraktion kundens attityd till recensioner och omdömen. Slutligen upplever Clas Ohlsons 

kunder att recensioner och omdömen delvis har en inverkan på deras val av produkter.  

 

7.3 Interaktion med personal 

Från vårt resultat kan vi se att det finns ett samband mellan lojalitet och upplevd vänskaplig 

relationen med Clas Ohlsons personal. De kunder som upplever att de har en vänskaplig 

relation med Clas Ohlsons personal anser sig därmed vara lojala, något som överensstämmer 

med teorin. Det är dock viktigt att påpeka att de flesta av kunderna endast bygger denna 

upplevda relation via möten i den fysiska butiken. Det går därför inte att påvisa att en 

interaktion i forumet mellan kunden och företaget leder till att kunden upplever en vänskaplig 

relation med personalen eller om en redan upplevd relation stärks av interaktionen.  

 

Vidare visade resultat att kunderna instämmer att personligt igenkännande från personalens 

sida är viktigt men att kontinuerlig kommunikation inte är lika viktigt. Samtidigt anser 

kunderna att det är viktigt att personalens kommunikation möter deras förväntningar vid ett 

bemötande. Något som antyder att personalen har en stor inverkan på kundernas attityd till 

recensioner och omdömen. Vårt resultat visade även att kunderna i hög grad instämmer att 

en god relation med personalen gör dem till en nöjdare kund. En god relation mellan företaget 
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och kunden är därmed av stor betydelse. Vidare visade resultatet att kunderna anser 

personalen som trovärdig samtidigt som de upplever ett förtroende till personalen. Då kunder 

ofta förknippar trovärdighet med expertis, kan informationsutbytet vara en stor del i den 

värdeskapande processen. Vi kunde även utläsa att det finns ett samband mellan trovärdighet, 

förtroende och lojalitet, något som överensstämmer med tidigare forskning. Slutligen har 

Clas Ohlsons kunder en större benägenhet att rekommendera företaget till andra om de är 

nöjd med personalen, vilket visar att personalen har en stor inverkan på kundernas attityd till 

recensioner och omdömen.  

 

7.4 Interaktion med andra kunder 

Vad som berörts tidigare beskrivs även här där inverkan av andras åsikter och omdömen har 

en viss påverkande effekt på andra konsumenter. Det faktum att vissa anser att andra kunders 

recensioner och omdömen är trovärdiga betyder alltså att vissa väljer att till viss mån att ta 

till sig vad okända människor skriver för att de har en intuition om att informationen är av 

värde för dem. Detta konstaterande kan även kopplas tillbaka till att samband även existerar 

mellan att de som anser att andra kunder är pålitliga i vad de skriver i recensioner även anser 

att personal från företaget är pålitlig i vad de informerar om. Vissa visar sig vara mer öppen 

för utomstående expertis och intryck än andra som kanske väljer att uteslutande lita på egna 

intuitioner och egen kunskap. 

Informationsinsamling som sker om en produkt har visat sig ske på olika grund för olika 

människor. Delvis visar denna studies resultat att information från andra kunder, som i detta 

fall ibland framkommer via recensioner och omdömen, dämpar kunders osäkerhet kring ett 

köp. Något som antyder att dessa kunder bör ha en positiv attityd till webbaserade recensioner 

och omdömen. Respondenternas svar visar även på att konsumenter vill hjälpa andra i sin 

köpprocess om de kan, men att de inte känner någon större skyldighet att informera om en 

bra eller mindre bra produkt. Detta kan handla om att det är svårt att relatera till och hjälpa 

andra som man inte känner samt att alla utgår ifrån olika preferenser. Att delge andra sina 

upplevelser gällande exempelvis en produkt eller företag kan dock stärka den som faktiskt 

lämnar recensionen. Resultaten har därför pekat på att det inte bara gynnar den som tar del 

av andras omdömen. 

7.5 Praktiska rekommendationer till företag 

Med marknadens utveckling på internet vet vi att företag kan och kommer växa sig större. 

Möjligheten för företag att därmed använda sig av webbaserade recensioner och omdömen 

för vidare utveckling har med vår studie visat sig ha potential att bidra med något positivt. 

Företag måste dock identifiera sina kundgrupper och visa dem vägen till webbutikerna för 

att nå ut till fler potentiella kunder även där. Personalen visade sig vara en viktig 

utgångspunkt för nöjda kunder, men frågan är hur viktiga de är på internetmarknaden. 

Exempelvis så anser uppsatsförfattarna att Clas Ohlson har möjligheter att skapa långsiktiga 

relationer via recensioner och omdömen då de redan idag, i ett ständigt utvecklande läge, i 

uppsatsförfattarnas ögon redan påbörjat denna på internetmarknaden. Personal ger som, 

tidigare nämnt, i dagsläget respons på kunder som lämnar recensioner och omdömen om 

deras produkter, där bland annat missnöjda kunder kan få ett gensvar gällande förslag på 
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lösningar direkt från företaget. En sådan dialog kan utifrån resultaten bygga en långsiktigare 

relation mellan kund och företag. Då kunder som använder sig av webbaserade recensioner 

och omdömen kan tänkas ha en positiv attityd till dessa, är det även viktigt att detta genom 

exempelvis WoM når ut till andra kunder. Då allt fler kunder söker sig till webbutiker, är det 

även viktigt att göra forumet för recensioner och omdömen synligt. 

Att bibehålla en relation till kunden har visat sig vara viktig i denna studie samt att andra 

forskare förknippade till ämnet påpekar detsamma. Däremot har vi sett att kunder agerar 

något annorlunda inom E-handeln. Mer ingående forskning kring hur kunders krav, attityder 

och beteendemönster skiljer sig åt på internet och i fysiska butiker skulle kunna ge företag 

en bättre insikt om utvecklingsmönster på marknaden. Samtidigt måste företag ha i åtanke 

att internetmarknaden inte kommit så långt i utvecklingen vilket gör att ständigt nya 

kraftansträngningar för att nå ut till kunderna är viktigt. I dagsläget visar vår forskning att 

kunder haft kontakt med personalen via de fysiska butikerna, vilket också speglar Clas 

Ohlsons styrka då de redan har en uppbyggd relation genom dessa. Utifrån detta kan det 

förhoppningsvis skapa en starkare relation även via webbutikerna för de kunder som föredrar 

denna typ av inköpsmetod. 

Då våra resultat visade att recensionsgrupperna skiljer sig åt i vilken attityd de har till 

recensioner generellt och till vilken attityd de har till varumärket Clas Ohlson, tyder det på 

att Clas Ohlson inte kan ändra attityd för de som har en negativ attityd och inte lämnar 

recensioner så ofta. De bör istället rikta in sig på användarvänlighet för de som redan lämnar 

recensioner men som inte gör detta i lika stor utsträckning som de som alltid lämnar. Detta 

då företaget har möjlighet att få dessa kunder mer engagerade via forumet för recensioner 

och omdömen. Detta då värdet av att delge och ta del av information ökar desto mer kunderna 

är delaktiga. Genom en ökad användarvänlighet kan kunderna bli mer engagerade och detta 

engagemang kan sedan leda till en högre lojalitet. 

Eftersom statistik även visar på hur mycket olika åldersgrupper använder internet och sociala 

medier anser vi att Clas Ohlson och andra företag lättare kan bygga upp en relation med 

yngre kunder via exempelvis webbutiker. På så sätt finns det möjligheter fånga upp olika 

personer i varierande åldersgrupper via de olika marknaderna såsom fysiska eller 

internetbaserade butiker och forum. Som resultatet från denna studie visar finns 

utvecklingsmöjligheter för Clas Ohlson att bygga vidare på en användarvänlig hemsida, 

möjligen för både dator och mobilanvändning. De skulle exempelvis kunna göra 

kommentarsfälten mer inbjudande att använda, men framförallt även göra hemsidan mer 

inbjudande så att kunderna känner sig komfortabla med att lämna recensioner och omdömen 

till andra kunder och företaget. Något som skulle kunna skapa en positiv attityd till 

webbaserade recensioner och omdömen hos kunderna 

Tanken är att recensioner och omdömen ska ha en stärkande och värdeskapande effekt för 

kunder, detta då kontakt via internet kan leda till att kunder blir mer lojala. Denna lojalitet 

kan sedan medföra att kunder även handlar oftare, både i webbutiken och i de fysiska 

butikerna samt att de skapar en positivare attityd till webbaserade recensioner och omdömen. 

De fysiska butikerna och webbutiken kan, med forumet för recensioner och omdömen som 

hjälpande hand, komplettera varandra och bidra med en högre lojalitet bland företagets 

kunder. 
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7.6 Vidare forskning 

Kring ämnet finns väldigt mycket outforskade områden vilket gör att vi ser en stor möjlighet 

till fortsatt forskning. Redan vid skapandet av vår teoretiska referensram för denna studie 

upptäckte vi att möjligheten att byta tankar och delge omdömen med varandra har funnits 

länge, men detta i främsta hand via traditionell kommunikation mellan individer, ansikte mot 

ansikte. Med den nya tekniken har människor fått möjligheten att på nya sätt uttrycka sig fritt 

och det med helt nya människor. Att därför se hur vi påverkar varandras attityder och val 

gällande produkter, personer eller företag är ett fortsatt intressant område. 

 

Som en tilläggande del till vår utförda studie skulle vi också önska att få se en studie som gör 

upprepade datainsamlingar med samma frågor för att därmed se förändringar över tid, 

eftersom detta är någonting som vi nu endast kan spekulera kring utifrån tidigare forskning 

och statistik. En sådan studie skulle kunna ge hela forskningsområdet ännu mer ”kött på 

benen” och tyngd som stärker antaganden som gjorts. En sådan omfattande studie skulle även 

kunna bidra med värdefull information om hur utvecklingen av internet, webbutiker och 

självklart webbaserade recensioner och omdömen påverkats med tiden. I liknelse till hur 

tekniken förändrat världen på bara några årtionden så kan vi konstatera att allt kan ske om vi 

blickar framåt. Att lämna omdömen på internet kanske konsumenter gör betydligt oftare om 

några år och kanske marknaden flyttat till teknikbaserade system för gott där interaktion 

mellan kunder (C2C) och företag (B2C) endast sker via dator och mobil. Detta är någonting 

som tiden får utvisa. 

 

Genom att göra ytterligare jämförelser av frågorna mellan tidsperioder skulle man kunna se 

tydligare mönster och trender kring ämnet. Detta anser vi skulle vara ett ytterligare 

komplement till studiens fortsatta utveckling eftersom ämnet som tidigare nämnt är tämligen 

nytt. Den enkät som vi utformade och använde oss av var relativt omfattande men på en 

bredare grad, där även ett specifikt företag inkluderades. Till vidare studier föreslår vi att 

många av de använda frågorna i enkäten skulle kunna följas upp av följdfrågor. Detta för att 

tydligare se återkopplingar mellan bakomliggande orsaker till attityder och åsikter som 

respondenter har. Som ett komplement och utfyllnad till denna studie skulle vi även gärna se 

en kvalitativ undersökning där kunder med olika syn på ämnet intervjuas för att få ett mer 

djup till forskningen. 
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8. Sanningskriterier 

Denna del av studien innehåller en beskrivning kring sanningskriterierna som forskare utgår 

ifrån för att mäta kvaliteten samt granska studiens utformning och resultat. 

Sanningskriterierna för denna kvantitativa studie består av begreppen; Reliabilitet, Validitet 

och Generaliserbarhet. Sanningskriterierna ska hjälpa till att undersöka om teorier och 

insamlad data skildrar verkligheten. 

 

8.1 Reliabilitet 

Benämningen reliabilitet syftar på studiens pålitlighet när det gäller den information som 

används och samlas in vid datainsamlingen (Grønmo, 2006, s. 220; Rosengren & Arvidson, 

2002, s. 198). En studie som påvisar hög reliabilitet innebär att om studien utförs återigen 

skulle insamlad data visa på samma eller väldigt liknande resultat som föregående 

datainsamling (Grønmo, 2006, s. 220). Reliabiliteten mäter därmed samstämmigheten mellan 

upprepade datainsamlingar (Grønmo, 2006, s. 220). Att mäta reliabiliteten är därför viktig 

för att kunna hänvisa till att studiens data vilar på en trovärdig grund (Grønmo, 2006, s. 220). 

Grønmo (2006, s. 220) belyser dock även de svårigheter som finns med att uppnå hög 

reliabilitet i verkligenheten. Detta på grund av att ständiga förändringar sker på samhällsnivå 

samt att många undersökningar brukar vara allt för komplexa för att kunna få samma resultat 

eller ens kunna upprepas överhuvudtaget (Grønmo, 2006, s. 220). Detta sker ideligen 

speciellt vid kvalitativa studier (Grønmo, 2006, s. 220). För att få korrekta och sanningsenliga 

svar som motsvarar marknaden anser vi att en kvantitativ metod var rätt för denna studie, då 

vi anser att resultatet av enkätundersökningarna kan representera studien bra samt att den 

skulle kunna upprepas inom en ganska snar framtid. Detta troligen på grund av att vi utformat 

en standardiserad enkätundersökning samt att en pilotenkät gjorts för att kunna upptäcka 

förbättringar och ändringar i ett tidigt skede. Om det däremot går längre tid, kommer 

säkerligen våra enkätfrågor få ett något annorlunda svar då internet visat sig vara ett snabbt 

förändrande fenomen.  

 

8.2 Validitet 

Begreppet validitet redogör för frågan om den data som samlats in i en undersökning och om 

frambringade slutsatser faktiskt har någon sammankoppling (Bryman, 2011, s. 50; 

Rosengren & Arvidson, 2002, s. 195) Olika författare brukar ofta nämna begreppsvaliditet 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 108; Bryman, 2011, s. 50). Detta anses speciellt viktigt att ta 

hänsyn till vid kvantitativa undersökningar (Bryman, 2011, s. 50). Begreppsvaliditet redogör 

för det faktum att ett mått för ett begrepp i verkligen mäter det som den avser att mäta 

(Bryman, 2011, s. 50). Detta betyder alltså att data måste visa på en relevans för 

ämnesområdet, problemformulering och teoretiska modeller som används (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 108). I denna studie kan vi därför referera till frågorna/påståenden kring 

attityder, mäter vi med våra frågor verkligen respondenternas attityder till webbaserade 

recensioner? Detta har vi försökt ta fasta på redan vid utformningen av enkäten. Att vi tog 

oss tid att försöka matcha teorier och enkätens frågor och påståenden noggrant, där vi 
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strukturerat upp olika frågor utifrån de faktorer som vi utgått ifrån, tror vi kan ha spelat en 

avgörande roll för resultatet. 

 

Problematik finns dock när det gäller svårigheter att mäta verkligheten (Johansson Lindfors, 

1993, s. 108).  Johansson Lindfors (1993, s. 108) påpekar att forskare får ta hjälp av 

indikatorer för att mäta variabler. Detta har vi hela tiden försökt använda oss av då vi försökt 

matcha frågor och påståenden med studiens syfte och problemformulering när vi nyttjat ett 

sådant mätsystem. 

 

8.3 Generaliserbarhet 

Generalisering handlar om att kunna göra ett övergripande antagande för andra grupper eller 

situationer där mätningar inte redan har gjorts (Bryman, 2011, s. 168-169). Vid användandet 

av en kvantitativ metod anses även generaliserbarheten vara viktig (Johansson Lindfors, 

1993, s. 46). Speciellt viktigt är det för denna studie då vi utgår ifrån ett positivistiskt synsätt. 

Som tidigare nämnts, i kapitlet om teoretisk metod, så utgår positivismen ifrån att 

forskningen skall kunna förklara och visa på samband istället för att ge en mer djupare 

förståelse för läsaren (Johansson Lindfors, 1993, s. 46). Detta betyder också att en 

generalisering av insamlad data blir viktigare för en kvantitativ studie (Johansson Lindfors, 

1993, s 46). Eftersom kvalitativa studier inte utgörs av standardiserade frågeformulär, är 

generaliseringen inte lika viktigt vid en sådan forsknings metod (Johansson Lindfors, 1993, 

s. 46). 

 

Generaliserbarhet är dock svårt att konstatera anser Bryman (2011, s. 169) då väl valda 

metoder måste tas hänsyn till. Som vi beskriver i den praktiska metoden är sannolikhetsurval 

den bästa möjliga metod att använda för att kunna generalisera ett resultat. Detta då 

sannolikhetsurval ger det mest representativa urvalet och kan avlägsna möjlig skevhet i det 

slutliga resultatet (Bryman, 2011, s. 169). Eftersom ett sannolikhetsurval inte var möjligt för 

denna studie gällande tidsavseendet, anser vi efter överväganden mellan urvalstekniker att 

bekvämlighetsurval var lämpligast. Detta baserar vi även på Brymans egen kritik till ett 

representativt urval. Bryman (2011, s. 169) beskriver nämligen svårigheterna med att tolka 

vad ett representativt urval är och att man istället måste fråga sig ”vad det är representativt 

för”. Det handlar därför om att forskaren måste få ett representativt urval på den population 

studien ligger till grund för. Därför kan egentligen data hur som helst endast generaliseras till 

en viss organisation eller stad för att vara noggrann. Detta har vi förstått vilket gjorde valet 

om datainsamling i olika städer och studien som helhet mer intressant. Målet var alltså aldrig 

att med denna studie kunna generalisera över hela marknaden, däremot har alltid 

förhoppningar funnits att liknande företag inom branschen ska kunna se liknande tendenser 

hos deras kunder.  
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9. Etisk diskussion kring resultatet 

Resultaten visar på att konsumenter har en viss inverkan på varandra via recensioner och 

omdömen. Internet är idag en plats när alla i stor grad kan vara anonyma vilket ofta anses 

som någonting positivt. Dock tillför denna anonymitet även att osanningar skrivs om 

privatpersoner, produkter och företag. Detta är någonting som vi ser som ett hinder för att 

webbaserade recensioner och omdömen ska uppfattas rätt och tas på allvar. Till denna studie 

syftar vi framförallt på människor som skriver negativt om en produkt även då det inte alls 

stämmer in på dess egenskaper. Detta gäller de människor som skriver lögner och påhitt 

endast på grund av illvilja.  

I vissa oseriösa fall kan det säkerligen även vara så att företag hyllar sina egna produkter i 

kommentarsfältet. Något som kan ge en falsk bild av produkterna samtidigt som kunder kan 

tänkas känna en större tillförlitlighet till denna källa då de tror att det är en annan kund som 

har lämnat recensionen eller omdömet. Detta ger således en falsk bild om produkten åt 

motsatt håll från tidigare exempel vilket också bör tas i beaktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Källförteckning 

 

Ades, A., & Gleaser, E. (1995). Trade and circuses: Explaining urban giants Quarterly 

Journal of Economics, 110; 195-258). 

 

Adjei, M.T., Noble, S.M., & Noble, C.H. (2009).  The influence of C2C communications in 

online brand communities on customer purchase behavior. Academy of Marketing Science, 

38 (5), 634-653. 

 

Aschemann-Witzel, J., & Niebuhr Aagaard, E.M. (2014). Elaborating on the attitude–

behaviour gap regarding organic products: young Danish consumers and in-store food 

choice. International Journal of Consumer Studie, 38 (5), 550–558.  

 

Bagozzi, R. P., & Dholakia, U. M. (2002). Intentional social action in virtual communities. 

Journal of Interactive Marketing, 16 (2), 2–21. 

 

Bagozzi, R.P., & Yi, Y. (1991). Multitrait-multimethod matrices in consumer research. 

Journal of Consumer Research, 17 (4), 426-439. 

 

Berg, I. A., & Rapaport, G. M. (1954). Response bias in an unstructured questionnaire. The 

Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 38 (2), 475-781. 

 

Berg, J.P., Ollier-Malaterre, A., & Rothbard, N.P. (2013).When worlds collide in cyberspace 

: How boundary work in online social networks impacts professional relationships. Academy 

of Management Review, 38 (4), 645–669. 

 

Bergami, M., & Bagozzi, R. P. (2000). Self-categorization, affective commitment, and group 

self-esteem as distinct aspects of social identity in an organization. British Journal of Social 

Psychology, 39 (4), 555–577. 

 

Bettman, J.R., & Park, C.W. (1980). Effects of Prior Knowledge and Experience and Phase 

of the Choice Process on Consumer Decision Processes: A Protocol Analysis. Journal of 

Consumer Research. 7 (3), 234-248. 

 

Blomqvist, R., Dahl, J., & Haeger, T. (2004). Relationsmarknadsföring. 3:e rev uppl. 

Göteborg: IHM Publishing. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a  uppl. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:1 uppl. 

Stockholm: Liber.  

 

Cheung, C.M.K., & Lee, M.K.O. (2012). What drives consumers to spread electronic word 

of mouth in online consumer-opinion platforms. Decision Support Systems, 53 (1), 218-225. 

 



82 
 

Chih, W.-H., Wang, K.-Y., Hsu, L.-C., & Huang, S.-C. (2013). Investigating Electronic 

Word-of-Mouth Effects on Online Discussion Forums: The Role of Perceived Positive 

Electronic Word-of-Mouth Review Credibility. Cyberpsychology Behavior and Social 

Networking, 16 (9), 658-668. 

 

 

Christopher, M., Payne, A., & Ballantyne, D. (2002) Relationship Marketing- Creating 

Stakeholder Value. 2:a uppl. Oxford: Butterworth –Heinemann.  
 

Clarke, I., Hallsworth, A.G., Jackson, P., de Kervenoael, R., Perez Del Aguila, R., and 

Kirkup, M. (2006). Retail restructuring and consumer choice1: long-term local changes in 

consumer behaviour: Portsmouth, 1980-2002, Environment and Planning A. 38 (1), 25-46 

 

 

Clas Ohlson. (2015). Clas Ohlson. http://www.clasohlson.com/se/. [Hämtad 2015-02-15] 

 

Clas Ohlson (2014). Clas Ohlson Årsredovisning 2013/2014. [Elektronisk]. Tillgänglig via: 

http://om.clasohlson.com/Documents/FinancialReports/2013_2014/ClasOhlson_Arsredovis

ning_2013_14.pdf. [Hämtad 2015-02-15] 

 

Codex. (2015, 12 januari). Forskning som involverar barn. Codex. 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml. [Hämtad 2015-03-30]. 

 

Dholakia, U.M., Bagozzia, R.P., & Pearo, L.K. (2004). A social influence model of consumer 

participation in network- and small-group-based virtual communities. International Journal 

of Research in Marketing, 21, 241-263. 

 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken - en handbok i enkätmetodik. 3:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig metod. 3:a rev uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fahl, H. (2014, 29 Juli). ”Hen” med i ordlistan. Dagens nyheter. http://www.dn.se/kultur-

noje/spraket/hen-med-i-ordlistan/. [Hämtad 2015-04-15] 

 

Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet 2013. Stiftelsen för Internetinfrastruktur. 

https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf. [Hämtad 2015-03-23] 

Fink, A. (2003). The survey handbook. 2:a uppl. Thousand Oaks: Sage Publications. 

 

Floh, A., Koller, M., & Zauner, A. (2013). Taking a deeper look at online reviwes: The 

asymmetric effect of valence intensity on shopping behaviour. Journal of Marketing 

Management, 29, 646-670. 

 

Fournier, S. (1998).Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in 

consumer Research. Journal of Consumer Research, 24, 343-373. 
 

http://www.clasohlson.com/se/
http://om.clasohlson.com/Documents/FinancialReports/2013_2014/ClasOhlson_Arsredovisning_2013_14.pdf
http://om.clasohlson.com/Documents/FinancialReports/2013_2014/ClasOhlson_Arsredovisning_2013_14.pdf
http://codex.vr.se/manniska1.shtml
http://www.dn.se/kultur-noje/spraket/hen-med-i-ordlistan/
http://www.dn.se/kultur-noje/spraket/hen-med-i-ordlistan/
https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf


83 
 

Fraser, C., & Gaskell, G. (1990). The social Psychological Study of Widespread Beliefs. New 

York: Oxford University Press.  

 

Gleaser, E. L., Kolko, J., & Saiz, A. (2001). Consumer city. Journal of Economic 

Geography, 1, 27-50. 

 

Grissemann, U.S., & Stokburger-Sauer, N.E. (2012). Customer co-creation of travel services: 

The role of company support and customer satisfaction with the co-creation performance. 

Tourism Management, 33 (6), 1483-1492.  

 

Grønmo, S. (2006). Metoder i samhällsvetenskap. 1:1 uppl. Malmö: Liber. 

 

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. 2:a uppl. Malmö: Liber. 

 

Grönroos, C., Heinonen, F., Isoniemi, K., & Lindholm, M. (2002). The Netoffer model: a 

case example from the virtual marketspace. Management decision, 38 (4), 243-252. 

Gupta, P., & Harris, J. (2010). How e-WOM recommendations influence product 

consideration and quality of choice: A motivation to process information perspective. 

Journal of Business Research, 63 (9), 1041-1049. 

Gupta, S.K., & Kim, H.-W. (2010). Value-Driven Internet Shopping: The Mental Accounting 

Theory Perspective. Psychology and marketing. 27 (1), 13-35. 

Gwinner, K. P., Gremler, D. D., Bitner, M. (1998). Relational Benefits in Services Industries: 

The Customer's Perspective. Journal of The Academy of Marketing Science, 26 (2), 101-114. 

Habibi, M.R., Laroche, M., & Richard. M.-C. (2014).The roles of brand community and 

community engagement in building brand trust on social media. Computers in Human 

Behavior, 37, 152-161. 

 

Handelns utvecklingsinstitut. (u.å.). Vi har svaren - har du frågor?. HUI. 

http://www.hui.se/om-oss. [Hämtad 2015-03-20] 

 

Handelns utvecklingsinstitut. (2011). Kampen om köpkraften- handeln i framtiden. HUI. 

(http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/kampen-om-kopkraften. 

[Hämtad 2015-03-16] 

 

Hars, A., & Ou, S. (2002). Working for free? Motivations for participating in open-source 

projects. International Journal of Electronic Commerce, 6 (3), 23– 37. 

 

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K.P., Walsh, G. and Gremler, D.D. (2004). Electronic word-

of-mouth via consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate 

themselves on the Internet?. Journal of Interactive Marketing, 18 (1), 38-52. 

 

Holme, I.M., & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Lund: Studentlitteratur. 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0148-2963(09)00196-9&indx=1&recIds=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0148-2963(09)00196-9&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=7&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428852542109&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(freeText0)=gupta%20and%20harris&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0148-2963(09)00196-9&indx=1&recIds=TN_sciversesciencedirect_elsevierS0148-2963(09)00196-9&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=7&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1428852542109&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(freeText0)=gupta%20and%20harris&vid=UmUB
http://www.hui.se/om-oss
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/kampen-om-kopkraften


84 
 

 

Holme, I.M., & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa 

och kvantitativa metoder. 2:a rev. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hur, W.-M., Ahn, K-H., & Kim, M. (2011). Building brand loyalty through managing brand 

community commitment. Management Decision, 49 (7), 1194-1213. 

Jabr, W., & Zheng, Z. (2014). Know yourself and know your enemy: an analysis of firm 

recommendations and consumer reviews in a competitive environment. MIS Quarterly, 38 

(3), 635-654. 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jalilvand, M.R., Esfahani, S.S., & Samiei, N. (2011). Electronic word-of-mouth: challenges 

and opportunities. Procedia Computer Science, 3, 42–46. 

 

Johansson Lindfors, M.-B. (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 
 

Khalid, H.M., & Ramli, S.N. (2012). Measuring Affect, Behavior and Cognition for 

Modeling Disaster Risk Attitudes. Southeast Asian Network of Ergonomics Societies 

Conference. Langkawi, Kedah, 9-12 juli. 

 

Kierzkowski, A., McQuade, S., Waitman, R., & Zeisser, M. (1996). Marketing to the digital 

consumer. The McKinsey Quarterly, 3, 5-21. 

 

Kim, J.W., Choi, J., Qualls, W., & Han, K. (2008). It takes a marketplace community to 

raise brand commitment: the role of online communities. Journal of Marketing 

Management, 24 (3-4), 409-431. 

Kim, S. (1995). Expansion of market and the geographic distribution of economic activities: 

The trends in US manufacturing structure, 1860-1987. Quarterly Journal of Economics, 110 

(4), 881-908. 

 

Lee, M.K.O., Cheung, C.M.K., Lim, K.H., & Sia, C.L. (2006). Understanding customer 

knowledge sharing in web-based discussion boards: an exploratory study. Internet Research. 

16 (3), 289–303. 
 

Levitt, T. (1980). Marketing success through differentiation--of anything. Harvard Business 

Review, 58 (1), 83-91. 

 

Lundahl, U., & Skärvad, P.-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 

3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Mayzlin, D. (2006). Promotional Chat on the Internet. Marketing Science. 25 (2), 155–163 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770509/3/supp/C


85 
 

McKenna, K. Y. A., & Bargh, J. A. (1999). Causes and consequences of social interaction 

on the internet: A conceptual framework. Media Psychology, 1, 249– 269. 

 

 

Merikle, P. M., & Reingold, E. M. (1992). Measuring unconscious perceptual processes. In 

 R. F. Bornstein & T. S. Pitman (Eds.). Perception without awareness: Cognitive, Clinical  

& Social Perspectives. New York: Guilford Press. 

 

Merikle, P.M. (1992). Perceptions without awareness: Critical issues. American 

Psychologist. 47 (6), 792-796. 
 

Muniz, A. M., & O’Guinn, T. C. (2001). Brand community. Journal of Consumer 

Research, 27 (4), 412–432. 

 

Park, D.-H., & Kim, S. (2008). The effects of consumer knowledge on message processing 

of electronic word-of-mouth via online consumer reviews. Electronic Commerce Research 

and Applications, 7 (4), 399–410. 
 
Park, D.-H, Lee, J & Han, I. (2007). The Effect of On-Line Consumer Reviews on 

Consumer Purchasing Intention: The Moderating Role of Involvement. International 

Journal of Electronic Commerce. 11 (4), 125-148 

 

Parks, M.R., & Floyd, K. (1996). Making Friends in Cyberspace. Journal of Computer-

Mediated Communication, 1 (4). 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Podsakoff , P.M., MacKenzie , S. B, Lee, J-Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method 

biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. 

Journal of Applied Psychology, 88 (5), 879-903. 

 

Prahalad, C., & Ramaswamy, V. (2000). Co-opting customer competence. Harvard Business 

Review, 78 (1), 79-90. 

 

Rabjohn, N., Cheung, C.M.K., & Lee, M.K.O., (2008). Examining the Perceived Credibility 

of Online Opinions: Information Adoption in the Online Environment. Hawaii International 

Conference on System Sciences. Hawaii, 7-10 januari. 

 

Reichheld, F.F., & Sasser Jr., W. (1990). Zero defections: Quality comes to services. Harvard 

Business Review, 68 (5), 105-111. 

Rosengren, K.E., & Arvidson, P. (2002). Sociologisk metodik. 5:1 uppl. Malmö: Liber 

Schindler, R.M., & Bickart, B. (2012). Perceived helpfulness of online consumer reviews: 

The role of message. Journal of Consumer Behaviour, 11 (3), 234–243.  

 



86 
 

Shankar, V., Smith, A.K., & Rangaswamy, A., 2003. Customer Satisfaction and Loyalty in 

Online and Offline Environments, International Journal of Research in Marketing, 20 (2), 

153-175.  

 

Simões, C., & Dibb, S. (2001). Rethinking the brand concept: new brand orientation. 

Corporate Communications: An International Journal, 6 (4), 217-224. 

 

Solomon, M.R.,Bamossy, G.J., Askegaard, S.T., & Hogg, M.K. (2013). Consumer 

Behaviour: A European Perspective. 5:e uppl. Harlow: Person Education Limited. 
 

Statistiska Centralbyrån. (2000). IT i hem och företag- en statistisk beskrivning. SCB. 

http://www.scb.se/statistik/TK/IT0101/2003M00/X96%C3%96P0101.pdf. [Hämtad 2015-

03-23] 
 

Statskontoret. (2001). Internet och datoranvändning i Sverige år 2000. 

Statskontoret.http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2001/200128.pdf. [Hämtad 

2015-03-23] 
 

Trost, J. (2007). Enkätboken. 3:3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 

Utz, S., Kerkhof, P., & Bos, J. (2012). Consumers rule: How consumer reviews influence 

perceived trustworthiness of online stores. Electronic Commerce Research and Applications, 

11 (1), 49–58. 

 

Willemsen, L.M., Nejens, P.C., Bronner, F., & Ridder, J.A. (2011).‘‘Highly 

Recommended!’’ The Content Characteristics and Perceived Usefulness of Online Consumer 

Reviews. Journal of Computer‐Mediated Communication, 17 (1), 19-38. 

 

Zaglia, M.E. (2013). Brand communities embedded in social networks. Journal of Business 

Research, 66 (2), 216–223. 

 

Zentes, J., Morschett, D., and Schramm-Klein, H., (2007) Strategic retail management, 

Gabler Verlg, Springer Fachmedien Wiesbaden.  

 

 

Zhou, Z., Wu, J.P., Zhang, Q., & Xu, S. Transforming visitors into members in online brand 

communities: Evidence from China. (2013). Journal of business research, 66, 2438-2443. 
 

 

 

 

 

http://www.scb.se/statistik/TK/IT0101/2003M00/X96%C3%96P0101.pdf
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2001/200128.pdf


 

Bilaga 1- Enkäten  

 

Till dig som är kund hos Clas Ohlson!  

Vi är två civilekonomstudenter som skriver vårt examensarbete om hur Clas Ohlsons kunder 
berörs av webbaserade recensioner och omdömen samt vad de har för attityder till dessa.  

Vi behöver därmed din hjälp att besvara denna enkät som delas ut i utvalda Clas Ohlson-butiker 
i Sverige. Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt men din medverkan är mycket 
värdefull för vår undersökning. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

Din medverkan i denna undersökning kommer att vara anonym och kan inte kopplas till dig 
personligen. Du kan närsomhelst avsluta ditt deltagande genom att inte lämna in enkäten. Data 
kommer endast att användas till vårt examensarbete. Tveka inte att fråga oss om det uppstår 
funderingar. 

Observera att enkäten är kopierad dubbelsidig. 

Tack för Din medverkan! 

Mathilda Grönberg & Linda Sjöström 
Studenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 

_________________________________________________________________________ 

 

Inledande frågor 

1.  Är du 

     Man   □         eller          Kvinna     □   

 

2. Hur gammal är du? 
 
____ år  
 

3. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? (Välj endast ett alternativ) 
 

Student    □             Arbetssökande               □ 

Arbetande    □             Pensionär               □ 

Övrigt    □ 
 



 

4. Ungefär hur stor är din inkomst efter skatt en genomsnittlig månad? 
 

0-9999 kr      □              25000-29999 kr         □ 

10000-19999 kr      □             30000-34999 kr                  □ 

20000-24999 kr      □             35000-                □     

 
5. Hur ofta handlar du i Clas Ohlsons fysiska butiker? 

1-2 gånger /år  □ 

3-4 gånger/år  □ 

5-6 gånger/år  □ 

Mer än 6 gånger/ år □ 

 

6. Har du någon gång handlat i Clas Ohlsons webbutik? 

Ja   □ 

            Nej   □ 

 

            Om du svarade ja på föregående fråga: 
7. Hur ofta handlar du i Clas Ohlsons webbutik? 

1-2 gånger /år  □ 

3-4 gånger/år  □ 

5-6 gånger/år  □ 

Mer än 6 gånger/ år □ 

_________________________________________________________________________ 

 

Webbrecensioner och omdömen 

 
Nedan presenteras en rad påståenden rörande webbaserade recensioner och omdömen i 

olika kategorier. Dessa påståenden berör situationer där du som kund hos Clas Ohlson 

kommer i kontakt med andra kunder eller Clas Ohlsons personal. Vi vill att du värderar 

dessa påståenden genom att markera på skalan till vilken grad du instämmer helt eller 

instämmer inte alls. 

_________________________________________________________________________ 

 



 

1. Attityd till webbaserade recensioner och omdömen 
Nedan presenteras en rad påståenden rörande recensioner och omdömen. 

 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

8. Jag handlar ofta via 
internet.   

 □ 

  □   □   □   □  □ 

 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

9. Jag läser ofta 
recensioner och omdömen 
på internet. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

10. Jag lämnar ofta 
recensioner och omdömen 
på internet via min dator. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

11. Jag lämnar ofta 
recensioner och omdömen 
via min mobil. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

12. Jag skulle vilja ha enkel 
tillgång till 
produktrecensioner via 
mobilen när jag handlar i 
fysiska butiken. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

13. Jag känner mig bekväm 
med att lämna recensioner 
och omdömen i webbutiker. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

14. Jag föredrar att lämna 
recensioner och omdömen 
endast när jag är nöjd med 
produkten. 

 

  □   □   □    □   □  □ 

15. Jag föredrar att lämna 
recensioner och omdömen 
endast när jag inte är nöjd 
med produkten. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

16. Recensioner och 
omdömen har en stor 
inverkan på mitt val av 
produkter. 
 

  □   □   □   □   □  □ 



 

17. Vid ett dyrare köp är 
recensioner och omdömen 
viktigare än vid ett billigare 
köp. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

18. Positiva recensioner 
och omdömen påverkar mitt 
köp. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

19. Negativa recensioner 
och omdömen påverkar mitt 
köp. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

 

 

2. Varumärket Clas Ohlson 
Nedan presenteras ett antal påståenden rörande varumärket Clas Ohlson. 

 

 Instämmer 
helt              

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

20. Jag läser ofta 
webbaserade recensioner 
och omdömen när jag 
besöker Clas Ohlsons 
webbutik. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

21. Jag lämnar ofta 
recensioner och omdömen 
när jag besöker Clas 
Ohlsons webbutik. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

22. Jag läser ofta 
recensioner och omdömen 
innan jag handlar i Clas 
Ohlsons fysiska butiker. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

23. Jag läser ofta 
webbaserade recensioner 
och omdömen när jag 
handlar i Clas Ohlsons 
webbutik. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

24. Jag anser att jag har 
stor kunskap om Clas 
Ohlsons produkter. 
 

  □   □   □   □   □  □ 



 

25. Jag upplever att jag har 
en positiv association till 
Clas Ohlsons produkter. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

26. Jag anser mig vara lojal 
mot varumärket Clas 
Ohlson. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

27. Jag upplever att Clas 
Ohlsons webbutik är 
användarvänlig. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

28. Jag upplever att Clas 
Ohlsons webbutik är 
tilltalande. 

 

  □   □   □   □   □  □ 

29. Jag känner mig bekväm 
med att lämna recensioner 
och omdömen i Clas 
Ohlsons webbutik. 

 

  □   □   □   □   □  □ 

30. Recensioner och 
omdömen har en stor 
inverkan på mitt val av Clas 
Ohlsons produkter. 

 

  □   □   □   □   □  □ 

 
      

3. Interaktion med personal 
Nedan presenteras en rad påståenden rörande din interaktion med Clas Ohlsons personal.  

 
31. Jag har varit i kontakt med Clas Ohlsons personal via: 

Butik   □ 

Webbutik   □ 

Kundtjänst via mail  □ 

Kundtjänst via telefon  □ 

 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

32. Jag upplever att jag 
har en vänskaplig relation 
med Clas Ohlsons 
personal. 

  □   □   □   □   □  □ 



 

 
33. Jag anser att 
personligt igenkännande 
från personalens sida är 
viktigt.  
 

  □   □   □   □   □  □ 

34. Det är viktigt för mig 
att ha en kontinuerlig 
kommunikation med 
företaget. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

35. Jag anser att det är 
viktigt att personalens 
kommunikation möter 
mina förväntningar vid ett 
bemötande. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

36. Jag anser att det är 
viktigt att ge feedback till 
Clas Ohlson om deras 
produkter. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
i hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

37. Om jag tycker att jag 
har en god relation med 
Clas Ohlsons personal gör 
det mig till en nöjdare 
kund. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

38. Information från Clas 
Ohlsons personal anser 
jag vara trovärdig. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

39. Jag upplever ett starkt 
förtroende till Clas 
Ohlsons personal. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

40. Positivt bemötande av 
Clas Ohlsons personal 
påverkar min attityd till 
företagets produkter. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

41. Jag har en större 
benägenhet att i framtiden 
köpa Clas Ohlsons 
produkter om jag är nöjd 
med bemötandet av 
personalen. 
 

  □   □   □   □   □  □ 



 

42. Jag har en större 
benägenhet att 
rekommendera Clas 
Ohlson till andra om jag är 
nöjd med personalen. 
 

  □   □   □   □   □  □ 

 

4. Interaktion med andra kunder 
Nedan presenteras en rad påståenden rörande interaktion med andra kunder. 

 
 Instämmer 

helt 
Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

43. Jag upplever att andra 
kunders åsikter om en 
produkt påverkar mitt 
köpbeslut. 
 

  □   □   □ 

 

  □   □ □ 

44. Jag anser att 
information från andra 
kunder är trovärdig. 
 

  □   □   □   □   □ □ 

45. Information från andra 
kunder dämpar 
osäkerheten i mitt köp av 
en produkt. 
 
 
 

  □   □   □   □   □ □ 

 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
i låg grad 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

46. Jag anser att det 
viktigt att hjälpa andra 
kunder om jag har 
möjlighet. 
 

  □   □   □   □   □ □ 

47. Jag känner en 
skyldighet att lämna 
recensioner och omdömen 
till andra kunder när jag är 
nöjd med produkten. 
 

  □    □   □   □   □ □ 

48. Jag känner en 
skyldighet att lämna 
recensioner och omdömen 
till andra kunder när jag 
inte är nöjd med 
produkten. 
 

  □    □   □   □   □ □ 



 

49. Positivt bemötande av 
andra kunder i webbutiken 
påverkar min bedömning 
av kvalitén hos Clas 
Ohlsons produkter. 
 

  □    □   □   □   □ □ 

50. Negativt bemötande 
av andra kunder i 
webbutiken påverkar min 
bedömning av kvalitén hos 
Clas Ohlsons produkter. 
 
 

  □    □   □   □   □ □ 

 

Övrigt 
Lämna gärna synpunkter på denna undersökning och dess frågor nedan. 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Översikt Deskriptiv tabell 

Påstående 

 

Medelvärde Standardavvikelse 

8. Jag handlar ofta via internet. 

 

2,58 1,561 

9. Jag läser ofta recensioner och omdömen på 

internet. 

 

3,03 1,509 

10. Jag lämnar ofta recensioner och omdömen på 

internet via min dator. 

 

1,689 1,234 

11. Jag lämnar ofta recensioner och omdömen via 

min mobil. 

 

1,456 1,183 

12. Jag skulle vilja ha enkel tillgång till 

produktrecensioner via mobilen när jag handlar i 

fysiska butiken. 

 

2,756 1,693 

13. Jag känner mig bekväm med att lämna 

recensioner och omdömen i webbutiker. 

 

2,472 1,693 

14. Jag föredrar att lämna recensioner och 

omdömen endast när jag är nöjd med produkten. 

 

1,199 1,625 

15. Jag föredrar att lämna recensioner och 

omdömen endast när jag inte är nöjd med 

produkten. 

 

1,950 1,533 

16. Recensioner och omdömen har en stor 

inverkan på mitt val av produkter. 

 

3,056 1,409 

17. Vid ett dyrare köp är recensioner och 

omdömen viktigare än vid ett billigare köp. 

 

4,006 1,194 

18. Positiva recensioner och omdömen påverkar 

mitt köp. 

 

3,667 1,201 

19. Negativa recensioner och omdömen påverkar 

mitt köp. 

 

3,656 1,225 

20. Jag läser ofta webbaserade recensioner och 

omdömen när jag besöker Clas Ohlsons webbutik. 

 

1,989 1,668 

21. Jag lämnar ofta recensioner och omdömen när 

jag besöker Clas Ohlsons webbutik. 

1,567 1,518 



 

 

22. Jag läser ofta recensioner och omdömen innan 

jag handlar i Clas Ohlsons fysiska butiker. 

 

2,133 1,669 

23. Jag läser ofta webbaserade recensioner och 

omdömen när jag handlar i Clas Ohlsons 

webbutik. 

 

1,817 1,646 

24. Jag anser att jag har stor kunskap om Clas 

Ohlsons produkter. 

 

2,750 1,557 

25. Jag upplever att jag har en positiv association 

till Clas Ohlsons produkter. 

 

3,822 1,304 

26. Jag anser mig vara lojal mot varumärket Clas 

Ohlson. 

 

3,156 1,585 

27. Jag upplever att Clas Ohlsons webbutik är 

användarvänlig. 

 

1,717 2,146 

28. Jag upplever att Clas Ohlsons webbutik är 

tilltalande. 

 

1,622 2,109 

29. Jag känner mig bekväm med att lämna 

recensioner och omdömen i Clas Ohlsons 

webbutik. 

 

1,678 2,060 

32. Jag upplever att jag har en vänskaplig relation 

med Clas Ohlsons personal. 

 

3,989 1,282 

33. Jag anser att personligt igenkännande från 

personalens sida är viktigt.  

 

3,183 1,534 

34. Det är viktigt för mig att ha en kontinuerlig 

kommunikation med företaget. 

 

2,189 1,549 

35. Jag anser att det är viktigt att personalens 

kommunikation möter mina förväntningar vid ett 

bemötande. 

 

4,128 1,041 

36. Jag anser att det är viktigt att ge feedback till 

Clas Ohlson om deras produkter. 

 

2,883 1,423 

37. Om jag tycker att jag har en god relation med 

Clas Ohlsons personal gör det mig till en nöjdare 

kund. 

4,033 1,223 



 

 

38. Information från Clas Ohlsons personal anser 

jag vara trovärdig. 

 

3,983 1,160 

39. Jag upplever ett starkt förtroende till Clas 

Ohlsons personal. 

 

3,889 1,200 

40. Positivt bemötande av Clas Ohlsons personal 

påverkar min attityd till företagets produkter. 

 

4,150 1,070 

41. Jag har en större benägenhet att i framtiden 

köpa Clas Ohlsons produkter om jag är nöjd med 

bemötandet av personalen. 

 

4,256 1,144 

42. Jag har en större benägenhet att rekommendera 

Clas Ohlson till andra om jag är nöjd med 

personalen. 

 

4,206 1,122 

43. Jag upplever att andra kunders åsikter om en 

produkt påverkar mitt köpbeslut. 

 

3,000 1,219 

44. Jag anser att information från andra kunder är 

trovärdig. 

 

2,928 1,1819 

45. Information från andra kunder dämpar 

osäkerheten i mitt köp av en produkt. 

 

2,889 1,277 

46. Jag anser att det viktigt att hjälpa andra kunder 

om jag har möjlighet. 

 

3,261 1,416 

47. Jag känner en skyldighet att lämna recensioner 

och omdömen till andra kunder när jag är nöjd 

med produkten. 

 

2,167 1,400 

48. Jag känner en skyldighet att lämna recensioner 

och omdömen till andra kunder när jag inte är nöjd 

med produkten. 

 

2,350 1,424 

49. Positivt bemötande av andra kunder i 

webbutiken påverkar min bedömning av kvalitén 

hos Clas Ohlsons produkter. 

 

1,983 1,820 

50. Negativt bemötande av andra kunder i 

webbutiken påverkar min bedömning av kvalitén 

hos Clas Ohlsons produkter. 

 

1,994 1,773 



 

Bilaga 3 
Oneway för Del 3. Interaktion personal 
 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IP32 Between Groups 1,200 2 ,600 ,363 ,696 

Within Groups 292,778 177 1,654   

Total 293,978 179    

IP33 Between Groups 2,862 2 1,431 ,606 ,547 

Within Groups 418,088 177 2,362   

Total 420,950 179    

IP34 Between Groups 1,380 2 ,690 ,285 ,752 

Within Groups 428,198 177 2,419   

Total 429,578 179    

IP35 Between Groups ,830 2 ,415 ,380 ,684 

Within Groups 193,231 177 1,092   

Total 194,061 179    

IP36 Between Groups 8,609 2 4,305 2,153 ,119 

Within Groups 353,941 177 2,000   

Total 362,550 179    

IP37 Between Groups 1,322 2 ,661 ,439 ,645 

Within Groups 266,478 177 1,506   

Total 267,800 179    

IP38 Between Groups 1,409 2 ,705 ,521 ,595 

Within Groups 239,541 177 1,353   

Total 240,950 179    

IP39 Between Groups 3,790 2 1,895 1,320 ,270 

Within Groups 253,988 177 1,435   

Total 257,778 179    

IP40 Between Groups 2,090 2 1,045 ,912 ,404 

Within Groups 202,860 177 1,146   

Total 204,950 179    

IP41 Between Groups 1,250 2 ,625 ,475 ,623 

Within Groups 232,995 177 1,316   

Total 234,244 179    

IP42 Between Groups ,415 2 ,208 ,163 ,849 

Within Groups 224,979 177 1,271   



 

Total 225,394 179    

 

 
  



 

Bilaga 4 

Oneway för Del 4. Interaktion kunder 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

IK43 Between Groups ,515 2 ,257 ,172 ,842 

Within Groups 265,485 177 1,500   

Total 266,000 179    

IK44 Between Groups 2,146 2 1,073 ,766 ,466 

Within Groups 247,915 177 1,401   

Total 250,061 179    

IK45 Between Groups 2,229 2 1,115 ,681 ,507 

Within Groups 289,548 177 1,636   

Total 291,778 179    

IK46 Between Groups 4,322 2 2,161 1,079 ,342 

Within Groups 354,406 177 2,002   

Total 358,728 179    

IK47 Between Groups 20,392 2 10,196 5,459 ,005 

Within Groups 330,608 177 1,868   

Total 351,000 179    

IK48 Between Groups 8,845 2 4,423 2,211 ,113 

Within Groups 354,105 177 2,001   

Total 362,950 179    

IK49 Between Groups 3,568 2 1,784 ,536 ,586 

Within Groups 589,382 177 3,330   

Total 592,950 179    

IK50 Between Groups 7,062 2 3,531 1,124 ,327 

Within Groups 555,933 177 3,141   

Total 562,994 179    

 

 

 
 


