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Sammanfattning 

 

Titel: Kundomdömens effekt på konsumenters val av återförsäljare - En kvalitativ 

studie om kundomdömen på svenska prisjämförelsetjänsters betydelse för 

valet av återförsäljare på Internet 

Författare: Palmcrantz, Martin; Wahlstedt, Erik; Wikander, Erik 

Handledare: Fryk, Pontus 

Kurs: Kandidatuppsats, 15hp, Företagsekonomiska institutionen,  VT 2010 

Bakgrund: E-handelsmarknaden är ständigt växande och människors 

konsumtionsbeteende har under senare år förändrats. Traditionellt sett är 

Word-of-mouth en stark bidragande orsak till konsumenters köpbeslut och 

idag förekommer också WOM på Internet (eWOM). En typ av eWOM är 

kundomdömen på prisjämförelsetjänster och då förekomsten av dessa ständigt 

ökar är det intressant att undersöka hur dessa kan tänkas påverka konsumenter 

i deras köpbeslut.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur kundomdömen av 

återförsäljare på svenska prisjämförelsetjänster på Internet påverkar andra 

konsumenters val av återförsäljare. 

Genomförande: Denna studie genomförs genom insamling av kvalitativ data, dels genom 

fokusgrupper, dels genom intervjuer med representanter från svenska 

prisjämförelsetjänster. 

Resultat: Studien visar att kundomdömen har betydelse för konsumenters val av 

återförsäljare på Internet. Konsumenter lägger generellt stor vikt vid 

konsumentomdömen men detta varierar från fall till fall beroende på en rad 

faktorer. 

Nyckelord: Köpbeslutsprocess, E-handel, WOM, eWOM, Kundomdöme, 

Prisjämförelsetjänst 
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Abstract 

 

Title: The effect of online consumer reviews on consumers' choice of reseller - A 

qualitative study regarding online consumer reviews on Swedish price 

comparison websites impact on the choice of reseller on the Internet. 

Authors: Palmcrantz, Martin; Wahlstedt, Erik; Wikander, Erik 

Tutor:  Fryk, Pontus 

Course: Bachelor thesis, 15hp, Department of Business Studies, VT 2010 

Background: Electronic commerce is a steadily growing phenomenon. Following this 

development, people's consumption behavior has changed and today they are 

increasingly using Internet services in their decision making process. 

Traditionally, Word-of-mouth has been a strong contributing factor in 

consumer decision making, but now they're also affected by electronic Word-

of-mouth. One type of eWOM is consumer reviews on price comparison 

websites. This is a growing phenomenon and it is therefore interesting to 

examine how this new type of WOM might affect consumers in their 

purchasing decisions. 

Objective: The objective of this thesis is to examine if and how online customer reviews 

 on Swedish price comparison websites affects other consumer's choice 

 of reseller.  

Method: This study was conducted with data collected through qualitative 

 methods; through focus groups and through interviews with 

 representatives from Swedish price comparison websites. 

Results: The study shows that online customer reviews do have an impact on 

 consumers' selection of reseller on the Internet. Consumers generally 

 consider online consumer reviews an important selection factor, but this 

 varies from case to case depending on a number of factors. 

Keywords: Consumer decision process, E-commerce, WOM, eWOM, Customer 

 review, Price comparison website 
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1. Inledning 

Internets frammarsch har gjort att handeln har tagit steget till den elektroniska tidsåldern 

vilket har öppnat nya möjligheter för företag och organisationer. Till följd av denna 

utveckling har människors konsumtionsbeteende ändrats och idag sker allt mer handel av 

tjänster och produkter över Internet (Darley et al., 2010). Många företag har idag inte bara en 

fysisk butik utan agerar också på den elektroniska marknaden för att kunna vara 

konkurrenskraftiga. Dessutom finns det idag aktörer som enbart bedriver verksamhet över 

Internet, så kallade pure play-aktörer. Handels Utredningsinstitut har sedan 2003 genomfört 

mätningar gällande omsättningen på elektronisk handel (e-handel) i Sverige. Sedan 

mätningarna började har marknaden befunnit sig i en konstant tillväxt och mellan år 2003 och 

2009 ökade e-handelns omsättning med mer än 450 procent. 2009 uppgick e-handelns 

omsättning i Sverige till 22,1 miljarder vilket motsvarar 4,2 procent av den totala 

försäljningen i detaljhandeln (E-barometern Q4 2009, 2010). 

 

DIBS, ett av nordens ledande företag inom betalningslösningar, publicerar E-handelsindex, 

vilket visar att antalet e-handelstransaktioner i Norden ökade med 25 procent mellan 2008 och 

2009. Detta trots den globala recession som pågått. Detta indikerar att tillväxten av e-handel 

kommer att fortsätta, och att denna marknadsplats är här för att stanna. Enligt mätningar är 

svenska konsumenter optimistiska och 77 procent tror att de kommer handla på Internet under 

det kommande halvåret (E-barometern Q4 2009, 2010). 

 

Internet har förändrat köpprocessen då konsumenter idag har tillgång till ett större utbud av 

information om produkter och återförsäljare (Kotler, 2001). Traditionellt sett har Word-of-

mouth kommunikation (WOM), varit en stark bidragande orsak till konsumenters köpbeslut 

men numera förekommer också WOM på Internet, så kallad Electronic Word-of-Mouth 

kommunikation (eWOM). Detta är ett steg i den utveckling som kommit att kallas Web 2.0, 

vilket är ett samlingsbegrepp för den nya generationens webbsidor där användare själva 

genererar huvuddelen av innehållet (Funk, 2001:xv). Skillnaden mellan WOM och eWOM är 

således att det senare sker elektroniskt och därmed kan samlas in från i princip hela världen, 

och inte bara från de i personer som finns i konsumentens närhet. En typ av eWOM är 

kundomdömen på webbsidor där konsumenter kan uttrycka sina åsikter om återförsäljare, 

produkter och tjänster. 
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Framväxten av Web 2.0 tillsammans med eWOM har lett till att nya roller har skapats och 

intermediärer har bildats mellan konsumenter och företag. En typ av intermediär är 

prisjämförelsetjänster på Internet. De två största aktörerna inom denna kategori på den 

svenska e-handelsmarknaden är enligt KIA-index, som mäter besöksstatistik för Sveriges 

största hemsidor, Prisjakt och Pricerunner (Kia-index, vecka 8, 2010). På dessa webbsidor 

betygssätts produkter och återförsäljare av konsumenter och summeras i snittbetyg som sedan 

kan ligga till grund för andra konsumenters köpbeslut.  

 

Förekomsten av kundomdömen ökar ständigt och det är därför intressant att undersöka hur det 

kan tänkas påverka konsumenter i deras köpbeslut. Studien avser att undersöka hur 

konsumenter i uppfattar framväxten av kundomdömen och om det inneburit några 

förändringar i hur de konsumerar och söker information. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur kundomdömen av återförsäljare på svenska 

prisjämförelsetjänster på Internet påverkar andra konsumenters val av återförsäljare.  

1.3 Frågeställningar 

• Hur integrerar konsumenter kundomdömen från prisjämförelsetjänsterna i 

köpbeslutsprocessen? 

• I vilken utsträckning tar konsumenter hänsyn till kundomdömen av återförsäljare? 

• Hur ställer konsumenter kundomdömen mot traditionell WOM vid e-handel? 

• Hur arbetar prisjämförelsetjänsterna generellt med kundomdömen? 

1.4 Avgränsningar 

Studien begränsas till att undersöka ålderssegmentet 18-25 år. Detta segment är särskilt 

intressant då människor i den åldern generellt har för vana att i stor utsträckning använda sig 

av Internet för både informationssökning och konsumtion (Findahl, 2009). Studien avser att 

endast undersöka uppfattningen om återförsäljare och inte enskilda produkter, med anledning 

av att majoriteten av tidigare forskning fokuserar på kundomdömens påverkan i valet av 

produkter. 
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2. Fallbeskrivning 
Denna studie syftar till att undersöka hur kundomdömen på svenska prisjämförelsetjänster 

påverkar konsumenter i deras val av återförsäljare och i denna del kommer relevant 

bakgrundsinformation att presenteras tillsammans med definitioner av begrepp som används. 

 

I studiens syfte ingår begreppet påverkan och med detta menas att en konsument, som tar del 

av ett eller flera kundomdömen, beaktar dessa och väger in dem i sitt köpbeslut. Då denna 

påverkan är en faktor som vägs emot många andra i beslutsprocessen avses inte några 

kvantitativt mätbara resultat presenteras. Studien syftar istället till att genom en kvalitativ 

datainsamling ta reda på hur konsumenter generellt tar del av, bearbetar, och väger in 

kundomdömen i sina val av återförsäljare på Internet. Studien fokuserar endast på val av 

återförsäljare vid high involvement-beslut. Dessa beslut innefattar framförallt en större 

ekonomisk risk än i andra köpsituationer och detta tillsammans med andra faktorer gör att 

informationssökningen blir mer omfattande. 

 

Med kundomdöme menas att en individ uttrycker sig om en produkt eller ett företag på 

Internet. Detta kan ske via många plattformar men denna studie undersöker empiriskt enbart 

hur kundomdömen på svenska prisjämförelsetjänster påverkar konsumenter. På den svenska 

marknaden för prisjämförelsetjänster finns flera aktörer men denna studie omfattar endast de 

två största; Prisjakt1  och Pricerunner2 . Prisjakt var under vecka 8, 2010 störst inom 

kategorin ”Prisjämförelse” enligt KIA-Index med 527 020 unika besökare. På andra plats 

återfanns Pricerunner med 372 399 unika besökare. För att lämna omdömen på dessa 

webbsidor måste konsumenten vara registrerad medlem eller ha genomfört ett köp på en 

återförsäljare som är ansluten till dessa prisjämförelsetjänster. Omdömet innefattar ett betyg 

på en skala mellan ett till tio tillsammans med ett frivilligt skriftligt omdöme. Antalet 

omdömen varierar kraftigt mellan återförsäljare från endast ett fåtal till flera tusen. 

                                                 
1 http://www.prisjakt.nu 
2 http://www.pricerunner.com 
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3. Teori 
Som introduktion presenteras begreppet Web 2.0, vilket har möjliggjort utvecklingen av 

traditionell WOM till dess elektroniska form. Vidare presenteras köpprocessen och hur den 

har förändrats i och med denna utveckling. Teorier om WOM är högst relevanta för studien då 

denna syftar till att utreda hur kundomdömen kan tänkas påverka konsumenter i deras val av 

återförsäljare. Därefter definieras begreppet eWOM, som diskuteras i jämförelse med 

traditionell WOM. Slutligen summeras dessa teorier i en analysmodell som ligger till grund 

för analysen av det empiriska materialet.  

3.1 Web 2.0 

Web 2.0 kan beskrivas som en uppdaterad version av Internet. Det är en term som fritt 

beskriver webbsidor som exempelvis Wikipedia och Facebook, där användarna bidrar med 

största delen av innehållet. Denna utveckling av Internet kan kallas en "social omvandling", 

där användarna tillsammans skapar en kollektiv intelligens (Funk, 2009:xv). Samtidigt som 

den användargenererade informationen har ökat explosionsartat i takt med framväxten av 

Web 2.0, erbjuder även företagen mer information. Detta gör att det inom ramarna för denna 

studie finns två typer av information tillgänglig till konsumenter, information skapad av 

återförsäljare och information skapad av konsumenter (Chen & Xie, 2004). 

När Internet var som mest omskrivet under IT-boomen år 2000, förutspåddes att alla 

mellanhänder mellan säljare och köpare skulle elimineras i takt med Internets framväxt. 

Utvecklingen blev dock inte så dramatisk som många förväntat, då endast vissa mellanhänder 

blev påverkade i någon större omfattning. Exempel på sådana aktiemäklare och resebyråer. 

Det bildades dock en ny marknad i form av informationsintermediärer (e-intermediärer) (Funk, 

2001:90).  

3.1.1 E-Intermediärer 

Prisjämförelsetjänster är en typ av e-intermediär som utvecklats i takt med Web 2.0. Dessa 

erbjuder aggregerad information som konsumenter visserligen själva kan söka fram, men som 

dessa e-intermediärer sammanställer och erbjuder i ett enklare format (Funk, 2009:90). 

Prisjämförelsetjänsterna erbjuder en indexering av produkter och återförsäljare inom utvalda 

produktkategorier. På produktsidorna presenteras den för tillfället billigaste återförsäljaren 

med pris, fraktkostnad och kundomdömen, tillsammans med en länk till återförsäljaren. I de 
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fall där det även finns externa expertrecensioner finns det även länkar till dessa (Prisjakt och 

Pricerunner, 2010). Prisjämförelsetjänsterna används idag som ett led i processen där 

konsumenten väljer produkt och återförsäljare. Därför är det lämpligt att beskriva hur denna 

process traditionellt sett går till.  

3.2 Köpbeslutsprocessen 

Köpbeslutsprocessen beskriver de stadier en konsument går igenom på väg mot ett köpbeslut. 

Den i fem steg indelade processen är enligt Darley et al. (2010) vida accepterad. De fem 

stegen i köpprocessen är identifiering av behov, informationssökning, utvärdering av 

alternativ, köpbeslut, och efterköpsbeteende (Kotler, 2001:15). 

 

Identifiering av ett behov uppstår när en konsument upplever att dennes aktuella tillstånd 

skiljer sig från ett önskvärt tillstånd. Det kan exempelvis ske i och med att personen stöter på 

ett problem i sin vardag eller blir triggad av någon form av marknadsföring. I det andra steget, 

informationssökning, samlar konsumenten information om en eller flera produkter som kan 

tillfredställa behovet och i här utnyttjar konsumenten både kända och okända källor av 

information. Informationssökningens omfattning beror dels på hur starkt behov personen 

upplever, dels hur mycket tidigare kunskap denne har om relevanta produkter (Kotler, 

2001:215-217). 

 

När tillfredställande mängd information har samlats in går konsumenten över till det tredje 

steget där de produktalternativ som informationsinsamlingen resulterat i utvärderas och 

rangordnas baserat på produktattribut, tänkbar nytta, personliga preferenser och attityd, 

etcetera. Utvärderingens omfattning varierar från fall till fall och beror bland annat på vilken 

typ av produkt det rör sig om samt dess pris (Kotler, 2001:217-220). 

 

Utvärderingen av produktalternativen resulterar i en köpintention av en produkt som 

konsumenten föredrar framför andra. Det är dock inte alltid som denna intention förverkligas, 

det finns externa faktorer som kan komma att påverka situationen. Konsumenten tar hänsyn 

till åsikter av andra människor, främst vänner och bekanta, vilka kan påverka denne att välja 

en annan produkt. Den ekonomiska faktorn har stor betydelse i beslutet och en situation kan 

uppstå där konsumenten tvingas prioritera att konsumera en annan produkt. Konsumentens 

benägenhet att ändra, senarelägga, eller undvika ett köpbeslut beror på risken som denne 
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upplever. De flesta köp innebär ett visst risktagande i och med att konsekvenserna av beslutet 

aldrig med säkerhet kan uppskattas. Den ekonomiska insatsen, i kombination med eventuella 

osäkerheter kring köpet, avgör risknivån och påverkar konsumentens självförtroende i 

samband med köpet (Kotler, 2001:220). 

 

Det sista steget i köpbeslutsprocessen, efterköpsbeteende, handlar om hur konsumenten 

upplever att den inhandlade produkten motsvarar förväntningarna. I de fall produkten 

motsvarar eller till och med överstiger förväntningarna upplever konsumenten tillfredställelse, 

medan konsumenten i de fall den inte motsvarar förväntningarna upplever ett missnöje. De 

flesta köp leder till någon form av missnöje som beror på de avväganden och kompromisser 

som konsumenten gjort i sitt köpbeslut (Kotler, 2001:221). 

 

Teorin om köpprocessen förklarar hur en konsument når ett köpbeslut och i denna ingår valet 

av återförsäljare, från vilken konsumenten införskaffar produkten. Enligt Hangjung och 

Ramamurthy (2009) sker en process liknande den för produktvalet vid valet av återförsäljare. 

När konsumenten fattat sitt produktbeslut söker denne i ett första steg efter återförsäljare som 

tillhandahåller produkten. Efter att information om olika återförsäljare har samlats in gör 

konsumenten en utvärdering av dessa i enlighet med processen där denne utvärderar 

produktalternativen. Konsumenten bildar sig en uppfattning om de olika återförsäljarna och 

fattar sedan ett beslut baserat på den bildade uppfattningen och dennes preferenser. 

Resonemanget illustreras nedan i Figur 1. 
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Källa: Bearbetad från Kotlers (2001:215) modell och Hangjung och Ramamurthy (2009) 

Figur 1: Modifierad modell av köpprocessen som belyser processen genom vilken 

konsumenten väljer en återförsäljare. 

 

Modellen visar att en ny process, i vilken konsumenten väljer en återförsäljare, inleds efter att 

denne fattat ett produktbeslut i första delen av steget köpbeslut (4.1). Processen ingår i 

köpbeslutssteget och i det steget sker initialt en sökning efter återförsäljare som 

tillhandahåller produkten (A), därefter utvärderas dessa återförsäljare (B) och slutligen fattas 

ett beslut om en återförsäljare (C). När konsumenten fattat sitt beslut sker köpet och därefter 

går denne in i steget efterköpsbeteende (5), där konsumenten upplever tillfredställelse eller 

besvikelse, beroende på hur produkten och återförsäljaren motsvarar konsumentens 

förväntningar. Det missnöje som i många fall uppstår efter köpet kan trigga konsumenten att 

dela med sig av sina erfarenheter. Detta utvecklas under rubrik 3.3. 

3.2.1 Köpbeslutsprocessen på Internet 

Köpbeslutsprocessen på Internet liknar på många sätt den traditionella köpbeslutsprocessen. 

Det som skiljer sig mellan dessa är steget där konsumenten utför informationsinsamling. 

Insamlingen sker med utökad omfattning på Internet och inkluderar en rad olika källor. 

Konsumenten kan exempelvis söka rekommendationer av privatpersoner eller använda andra 

informationskällor, exempelvis jämförelsewebbsidor, tillverkares webbsidor, eller så kallade 
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intelligent agents. De sistnämnda samlar in uppgifter efter konsumentens kriterier och 

presenterar sedan rekommendationer (Turban et al., 2002:88). 

 

Turban et al. (2002) menar att priset är en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

konsumentens köpbeslut. Denna syn stöds av Hangjung och Ramamurthy (2009) som menar 

att konsumentens jakt efter ett lägre pris fortgår så länge vinsten anses större än kostnaden för 

fortsatt sökande. Internet har möjliggjort att kostnaden för informationssökning blir låg och 

således pågår den ofta längre (Hangljung & Ramamurhty, 2009). Senare i detta kapitel 

presenteras begreppen eWOM och e-intermediär, initialt sker dock nedan en redogörelse för 

begreppet WOM. 

3.3 WOM 

WOM har länge varit av betydelse inom marknadsföring (Gruen, 2006). Betydelsen av 

uttrycket har gått från att innebära muntlig kommunikation mellan två individer till att 

innebära samtal om varumärken, företag och produkter. För att WOM skall existera krävs att 

interaktion sker mellan människor och det är den främsta skillnaden mellan denna typ av 

kommunikation och traditionell marknadsföring. WOM är, till skillnad från marknadsföring, 

inte enkelriktad då den sker mellan två eller fler individer. För att detta skall uppfattas som 

trovärdigt krävs att den som förmedlar budskapet till sin omgivning gör det utan något 

kommersiellt syfte, eller åtminstone inte utger sig för att ha det. Uttalanden skall endast ske på 

egen vilja och fungera som informationskälla mellan två eller flera individer (Kirby & 

Marsden, 2006:164-165). Gränsen mellan marknadsföring och WOM är ofta otydlig. När en 

konsument upplever att rekommendationen inte härstammar från en kommersiell källa, och 

därmed inte framstår som ett försök till påverkan, är konsumenten mer mottaglig för 

budskapet (Dichter, 1996). 

 

WOM anses vara starkare i sin påverkan än klassisk marknadsföring (Hong & Yang, 2009) 

och Dichter (1966) menar att så mycket som 80 procent av köpbeslutet påverkas av WOM.  

Hong och Yang (2009) anser att WOM är nio gånger mer effektivt jämfört med vanlig 

marknadsföring, i det anseendet att en konsument påverkas från negativa eller neutrala åsikter 

till positiva sådana om ett företag eller en produkt. WOM har olika betydelse i olika 

situationer. Vid ett high-involvement beslut spelar WOM en extra viktig roll då det är kopplat 

till en hög risk.  Detta eftersom ett felaktigt beslut kan resultera i ett negativt utfall. I denna 
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situation tenderar konsumenter att i stor utsträckning förlita sig på personer i sin närhet, 

exempelvis familjemedlemmar och vänner. Andra personer spelar också en roll i processen, 

främst genom att uppmärksamma varumärken och produkter. Det slutliga beslutet fattas dock 

baserat på rekommendationer från närstående (Kirby & Marsden, 2006:175). 

 

Eftersom WOM är så pass omfattande är det omöjligt för ett företag att kontrollera det helt 

och hållet. Negativ WOM har en tendens att spridas fortare än positiv och det har även en 

större påverkan än positiv. Därför måste företag vara observanta på vad som sägs om dem så 

att de kan göra vad som krävs för att motverka eventuell negativ WOM (Kirby & Marsden, 

2006:174). En åtgärd som kan bidra till att motverka negativ WOM är att göra det möjligt för 

konsumenterna att vända sig direkt till företaget med eventuella klagomål. På så vis 

motverkar man att en missnöjd konsument uttrycker sina tankar till andra konsumenter. När 

konsumenterna sedan riktar sina klagomål till företaget är det viktigt att bemöta kritiken 

seriöst och förmedla att företaget skall lösa problemet (Kirby & Marsden, 2006:177). 

3.3.1 eWOM 

Till följd av Internetutvecklingen och den ökade spridningen av användargenererad 

information, har begreppet eWOM myntats, vilket kan definieras som: 

 

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

Hennig-Thurau et al. (2004:39) 
 

Utvecklingen av eWOM har lett till att det nu är enklare för konsumenter att ta del av andras 

åsikter om produkter och företag.  Konsumenter som handlar över Internet saknar ofta 

möjligheten att uppleva de verkliga egenskaperna hos en produkt innan köpet, vilket kan 

försvåra processen att fatta ett köpbeslut. Av denna anledning är eWOM en viktig källa till 

information. eWOM skapas i en process där tidigare konsumenter delar med sig av sina 

åsikter och informationen kan därför anses vara opartisk. I och med att informationen 

härstammar från många konsumenter, kan den aggregerade informationen också anses vara 

vederhäftig och informationsrik (Dellarocas, 2003). Lee och Lee (2009) menar att eWOM kan 

förklaras genom tre delar. För det första måste en grupp konsumenter, efter sitt köp, 

betygsätta en återförsäljare. Allt eftersom plattformen för eWOM mognar och fler kunder 

deltar ackumuleras dessa betyg. Utifrån dessa bildar en annan konsument, före sitt köp, sig en 



14 
 

uppfattning om återförsäljaren. Slutligen sker, med hjälp av denna information, en utvärdering 

av alternativen och konsumenten fattar sedan sitt köpbeslut. Resonemanget sammanfattas 

nedan i Figur 2. 

 

 
Källa: Omarbetad från Lee och Lee (2009:2). Modellen har översatts från engelska och anpassats till att handla 

om återförsäljare, istället för produkter. 

Figur 2: Tre delar av Electronic Word-of-mouth.  

 

eWOM skapas genom många kanaler på Internet. Hennig-Thurau et al. (2004) ger exempel på 

webbaserade konsumentplattformar, intressegrupper samt nyhetsgrupper. Hennig-Thurau et al. 

(2004) är i sin undersökning, som syftar till att ta reda på vad som motiverar konsumenter att 

uttrycka sig på Internet, inriktade på den förstnämnda kategorin. Den här studien är inriktad 

på svenska prisjämförelsesidor, vilka kan placeras i kategorin konsumentplattformar. Det är 

därför relevant att gå djupare in på motiveringen som Hennig-Thurau et al. (2004) ger till sin 

undersökning. Hennig-Thurau et al. (2004) menar att kundomdömesplattformar är det mest 

använda formatet för eWOM. Dessa ger konsumenter möjligheten att ta del av andra 

konsumenters åsikter och erfarenheter, samt bidra genom att publicera sina egna. Vidare 

förväntas kundomdömesplattformar ge större effekt än andra eWOM-plattformar då dessa är 

mer användarvänliga och därmed kräver mindre erfarenhet av konsumenten. 

Kundomdömesplattformar är dessutom, till skillnad från internetbaserade forum som riktar sig 

till särskilda konsumentgrupper, ofta breda och bidrar med information inom nästan alla 

konsumtionskategorier (Hennig-Thurau et al., 2004). 
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3.3.2 Kundomdömen 

När en konsument har eller har haft en väldigt positiv eller väldigt negativ upplevelse skapas 

en emotionell obalans. Hennig-Thurau et al. (2004) menar att konsumenten behöver uttrycka 

sina känslor och förmedla dem till omvärlden för att återställa denna balans. En nöjd 

konsument vill förmedla sitt budskap till omvärlden då denne känner ett begär att berätta om 

sina erfarenheter. En missnöjd konsument vill å andra sidan uttrycka sina känslor för att 

minska sin egen ångest som är förknippad med den dåliga upplevelsen. 

Konsumentplattformar är en effektiv kanal att använda sig av för att återställa obalansen då 

konsumenten där kan uttrycka sig till ett stort antal individer under en kort tid (Hennig-

Thurau et al., 2004). Det finns även ett antal andra psykologiska skäl som motiverar 

människor att uttrycka sig. Dichter (1966) nämner exempelvis att konsumenter kan uttrycka 

sig om en upplevelse för att få uppmärksamhet eller känna sig betydelsefulla.  

Konsumenter är idag översvämmade av information och kommersiella meddelanden, ofta 

vinklade av avsändaren utifrån dennes motiv. Genom utvecklingen av Web 2.0 kan 

konsumenter idag ta del av kundomdömen genom en mängd olika plattformar. E-

handelsföretaget Amazon.com3, som är ett av världens största e-handelsföretag, var pionjärer 

inom detta område och erbjöd redan 1995 sina kunder möjligheten att lämna omdömen på 

deras webbsida. År 2004 fanns omkring 10 miljoner kundomdömen på webbsidan och dessa 

omdömen är en av de mest populära och använda funktionerna Amazon.com erbjuder (Chen 

& Xie, 2004). På den svenska e-handelsmarknaden kan kundomdömen lämnas via 

prisjämförelsetjänster, men vissa återförsäljare erbjuder även möjligheten att lämna omdömen 

i samband med ett avslutat köp. I vissa fall vidarebefordras även kundomdömen som lämnats 

hos återförsäljare till prisjämförelsetjänsterna. På prisjämförelsetjänsterna presenteras ett 

snittbetyg på de kundomdömen som lämnats i form av en skala på ett till fem på Pricerunner 

och ett till tio på Prisjakt (Prisjakt och Pricerunner, 2010). 

Chevalier-Mayzlin (2006) har visat att konsumenter som handlar på Internet påverkas av 

kundomdömen. Det har även visats att negativa kundomdömen påverkar konsumenter i högre 

utsträckning än positiva, men att det generellt lämnas fler positiva än negativa omdömen. Det 

finns även forskning som tyder på att konsumenter faktiskt läser kommentarerna som andra 

                                                 
3 http://www.amazon.com 
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konsumenter lämnat, och inte enbart tittar på snittbetygen som presenteras på webbsidor med 

denna funktion (Chevalier-Mayzlin, 2006). 

Expertrecensioner förekommer även i samband med kundomdömen på prisjämförelsetjänster 

som ett komplement till kundomdömen (Prisjakt och Pricerunner, 2010). Forskning har dock 

visat att konsumenter litar mer på kundomdömen och ett antal studier har visat att word-of-

mouth i dess olika former är den enskilt största influensen i konsumenters köpbeslut (Funk, 

2009:67). Artikeln Everyone is a critic in cyberspace, publicerad i Los Angeles Times 1999, 

visar att hälften av alla som besöker återförsäljare som erbjuder kundomdömen ansåg att 

dessa är en viktig eller oerhört viktig del av deras köpbeslut. Data från Amazon.com och 

bokhandelskedjan Barnes and Noble4 visar samtidigt att kundomdömen har en omfattande 

inverkan på bokförsäljningen på dessa sidor (Chen & Xie, 2004).  

En viktig aspekt av kundomdömen är trovärdigheten av informationen. Kundomdömen är mer 

sannolika att vara trovärdiga än information som härstammar från företag, då trovärdigheten 

är relaterad till hur pålitlig konsumenterna anser att informationskällan är. De litar mer på 

kundomdömen än information från företag, eftersom dessa har ett intresse att framställa sig så 

positivt som möjligt (Chen & Xie, 2004). 

                                                 
4 http://www.bn.com 
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3.4 Teoretiskt ramverk 

Som grund för denna studie har teorier presenterats gällande köpbeslutsprocessen, under 

vilken WOM, eWOM, kundomdömen samt prisjämförelsetjänster ingår som viktiga faktorer. 

eWOM har tillsammans med prisjämförelsetjänster uppkommit till följd av utvecklingen av 

Web 2.0. Denna studie är inriktad på konsumentens val av återförsäljare på Internet, vilket 

sker i köpbeslutsprocessen, där prisjämförelsetjänster möjliggör insamlingen av 

kundomdömen. Även vid e-handel spelar WOM en viktig roll för köpbeslutet. Resonemanget 

sammanfattas nedan i figur 3. 

 

Figur 3. Teoretiskt ramverk för studien 

 

Modellen är framtagen för att beskriva sambanden mellan det teoretiska resonemang som 

presenterats och används för vidare analys. I modellen har köpbeslutsprocessen samt de tre 

delarna av eWOM integrerats. I första steget upplever konsumenter tillfredställelse eller 

missnöje, vilket leder till efterköpsbeteende där dessa vill uttrycka sina positiva eller negativa 

åsikter (1). I andra steget skapas eWOM i form av kundomdömen då dessa konsumenter 

utrycker sina åsikter om återförsäljare på prisjämförelsetjänsterna. Kundomdömena summeras 
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på prisjämförelsetjänsterna till ackumulerade genomsnittsbetyg (2). En ny konsument som 

använder prisjämförelsetjänsterna bildar, före sitt köp, sig en uppfattning om återförsäljare 

baserat på dessa kundomdömen samt WOM (3). Övriga påverkande faktorer, exempelvis 

reklam, branschtidningar eller säljmaterial, bortses från i denna studie. Efter att ha utvärderat 

återförsäljaralternativ fattar sedan konsumenten ett återförsäljarbeslut. Följden av beslutet blir 

ett efterköpsbeteende hos den nya konsumenten och därmed sluts och påbörjas eventuellt en 

ny cykel i steg 1. Då studien ämnar undersöka hur konsumenter påverkas av kundomdömen i 

valet av återförsäljare bortses de tre första stegen i köpbeslutsprocessen som resulterar i 

produktbeslutet, och därför är dessa markerade som streckade i modellen.  
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4. Metod 
För att uppfylla studiens syfte krävs det både teoretisk- och empirisk informationsinsamling.  

Nedan följer en redogörelse av hur denna information har samlats in och sammanställts. 

4.1 Val av prisjämförelsetjänster 

Valet av prisjämförelstjänster baserades på statistik från KIA-index. Statistiken från KIA-

index vecka 8 2010 visar att Prisjakt är störst inom kategorin ”Prisjämförelse”, samt att 

Pricerunner återfinns på andra plats. Detta resulterade i att valet föll på dessa två webbsidor 

(Vecka 8, 2010, www.kiaindex.net). 

4.2 Insamling av teoretisk information 

Den teoretiska informationen till denna studie består till största del av läroböcker och 

vetenskapliga artiklar. Böckerna har i första hand samlats in via Uppsala Universitets 

bibliotek, medan de vetenskapliga artiklarna har hämtats elektroniskt från diverse högre 

läroverk, tidskrifter, databaser och artikelsamlingar. Då studiens ämne får ses som relativt nytt 

har ambitionen varit att den mesta informationen skall insamlas från så nypublicerade böcker 

och aktuella artiklar som möjligt. 

4.3 Insamling av empirisk information 

Insamling av empirisk data för att besvara forskningsfrågorna sker med hjälp av två 

kvalitativa metodologier, fokusgrupper och personliga intervjuer. Denna kombination av 

metoder är en av de mest vanliga och dessa tillsammans ger en bra bild av hur verkligheten 

ser ut. Dessa metoder kompletterar varandra bra då de personliga intervjuerna ger ytterligare 

en dimension till resultaten från fokusgrupperna (Morgan 1996). Fokusgrupperna används 

som en grund för att fånga upp attityder och se hur konsumenter tycker och tänker. Därefter 

används de riktlinjer och tendenser som lyckats urskiljas under fokusgrupperna i utformandet 

av intervjufrågorna. 

4.4 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en metod som hjälper forskare att förstå vad och framför allt varför 

deltagarna känner angående ett specifikt ämne. Skillnad mellan fokusgrupper och vanliga 

intervjuer är att fokusgrupper är mer oförutsägbara med tanke på att deltagarna interagerar 

med varandra och diskussionen bidrar till att alla deltagare uttrycker sina känslor. Denna 
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metod lämpar sig väl för studien då andra deltagares åsikter uppmuntrar övriga deltagare att 

uttrycka sina känslor och på så vis framkommer mera information än vad som skulle framgå 

ur en vanlig intervju (Bryman & Bell, 2007:510). För studiens syfte är det bra att så många 

åsikter som möjligt kommer fram, både deltagarnas generella och mer specifika sådana från 

vardera deltagaren. 

 

Moderatorn är den person som leder fokusgruppen (Bryman & Bell 2007:510) och har en 

viktig uppgift i och med att det är dennes ansvar att hålla en bra nivå på diskussionen och se 

till att relevanta ämnen diskuteras. Det finns två typer av moderatorer, där den första är 

mindre strukturerad och låter deltagarna prata obehindrat utan styrning. Fördelen med denna 

metod är att deltagarna diskuterar det de verkligen brinner för. En nackdel kan vara att de 

frångår huvudämnet och de specifika frågeställningar som undersöks, och önskat resultat av 

fokusgruppen kan därför bli svårt att uppnå. Den andra typen av moderator leder gruppen mer 

strukturerat och styr gruppen genom ett aktivt tillvägagångssätt. Fördelen med denna typ av 

moderator är att deltagarna diskuterar det relevanta för fokusgruppen, medan en negativ 

konsekvens kan vara att intressanta åsikter inte förmedlas till gruppen (Morgan, 1996). I 

denna studie agerar moderatorn enligt en kombination av dessa två typer. Vikten av att inte 

styra deltagarna för mycket, och därmed tillåta dem att framföra åsikter de brinner för, 

balanseras med struktur för att inte komma ifrån de för undersökningen relevanta frågorna. 

Morgan (1996) menar att antalet intervjufrågor ger en tydlig indikation om vilken typ av 

moderator som leder fokusgruppen. I denna undersökning används till stor del generella 

frågor, vilket gör att den placerar sig mitt emellan de två olika moderator-rollerna.  

 

Dokumentation av fokusgrupperna sker genom en kombination av videoinspelning, diktafon 

och anteckningar. Tre medier används för att minimera riskerna att information och åsikter 

från diskussionerna faller bort, vilket kan ske om endast anteckningar tas. Detta underlättar 

också efterarbetet (Bryman & Bell, 2007:514). Anteckningar förs som en andra säkerhet, men 

även för att belysa det som är extra intressant.  

4.4.1 Fokusgruppernas urval och utformning  

Den målgrupp som analyseras är unga vuxna i ålder 18-25 år. Valet av åldersgrupp är grundat 

på faktumet att individer i åldersspannet använder sig av Internet i störst utsträckning (Findahl, 

2009). Fokusgruppsdeltagarnas är av olika ålder och könsfördelningen i grupperna är relativt 
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jämn. Deltagarna respresenterar även olika inkomstgrupper, social bakgrund, 

studieinriktningar och yrken. 

 

För undersökningen genomförs tre fokusgrupper med sex deltagare i varje, vilket sammanlagt 

ger 18 deltagare. Tre fokusgrupper anses som tillräckligt för denna studie, då antalet betraktas 

tillräckligt när moderatorn har den kunskap om ämnet att det leder till att det med stor 

säkerhet går att förutspå resultatet av nästkommande fokusgrupp. Detta brukar vanligtvis ske 

efter tre till fyra fokusgrupper (Calder, 1997). Valet att ha relativt små fokusgrupper baseras 

på att små grupper lämpar sig bättre då det handlar om känslomässiga frågor där deltagarna 

uttrycker sina egna erfarenheter. Det är enklare för moderatorn att leda diskussionen i en 

mindre grupp, och dessutom undviks att diskussionen urartar då en mindre grupp är lättare att 

kontrollera (Morgan, 1996). 

 

Deltagare i fokusgrupper kan påverkas av miljön de befinner sig i och därför hålls 

fokusgrupperna på en plats som deltagarna inte har någon relation till. Fokusgruppsdeltagarna 

placeras i en cirkelformad formation. Detta maximerar deltagarnas interaktion med varandra 

då de noga kan följa varandras reaktioner och åsikter (Powell & Single, 1996). Vidare 

förklarar Powell och Single (1996) att för att få en så bra diskussion som möjligt ska 

deltagarna få tid att prata om informella ämnen innan huvudämnet diskuteras. Detta för att 

deltagarna då blir mer avslappnade och atmosfären bidrar till en mer öppen diskussion. Denna 

princip appliceras på studiens fokusgrupper. Rollfördelningen under fokusgrupperna är 

moderator, teknikansvarig och antecknare. Sammanställning av resultatet och analys sker 

sedan gemensamt gentemot de teoretiska resonemangen.  

4.5 Intervjuer 

För att ge fokusgruppernas resultat en spets och studien mer trovärdighet (Morgan, 1996) 

genomförs intervjuer med Pricerunner och Prisjakt. Då respondenterna föredar att intervjuerna 

skall ske via e-post används det tillvägagångssättet. Intervjuerna består av 11 frågor (se bilaga 

2) som ställs till Magnus Bengtsson, marknadsansvarig på Prisjakt, samt Stefan Karlsson, 

Public relations manager på Pricerunner. För att skapa en god relation med respondenterna 

togs första kontakten via telefonsamtal, där studiens syfte och frågeställningar presenterades 

och förslaget om intervju lades fram. Om en första kontakt inte görs och intervjufrågorna 

endast skickas över utan överenskommelse mellan parterna är risken stor att uppfattas som 

oseriös och e-posten kan bli kategoriserad som ”skräppost” (Bryman & Bell, 2007:674). 
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Sannolikheten med att få respons på frågorna skulle minska markant vilket skulle innebära 

svårigheter för studien. 

 

Risken med att skicka över samtliga frågor på en gång istället för att skicka de separat en och 

en är att respondenterna endast svarar på utvalda frågor, och utelämnar en del andra som kan 

vara av vikt för studien (Bryman & Bell, 2007:674). Trots medvetenhet om denna risk väljs 

tillvägagångssättet, detta för att hålla en bra relation med respondenterna och beakta deras 

intresse för att studien skall bli så bra som möjligt. Efter att svar erhållits kontaktas 

kontaktpersonerna igen för att utveckla resonemang och åsikter med ambitionen att klargöra 

eventuella oklarheter. Frågorna utformas efter att fokusgrupperna genomförts för att det är 

viktigt att intervjufrågorna skall stämma överens med det som diskuterats under 

fokusgrupperna. 

 

Fördelen med att intervjun sker via e-post är att svaren som ges ofta är väl genomarbetade och 

mer detaljerade än vid en traditionell intervju. Då intervjuobjektet har tid att läsa igenom och 

fundera över sina svar kan dessa antas bli korrekta och risken för misstolkningar minimeras. 

En problematik med e-postintervjuer är att de tenderar att inte ge spontana svar (Bryman & 

Bell, 2007:674-675). Detta ses dock inte som ett problem i den här studien då svaren inte 

behöver spontanitet i någon större utsträckning, med tanke på att studien bygger mer på fakta 

än spekulationer. 

 

Frågorna är utformade för att ge en generell bild över hur prisjämförelsetjänsterna arbetar med 

kundomdömen och hur kunder använder det samt vad de ställer för krav på kundomdömen 

som publiceras. De är även inriktade mot att ta reda på hur de ser på utvecklingen de senaste 

åren och hur återförsäljare kan ta nytta av kundomdömena. Efter att svar erhållits väljs de 

mest intressanta aspekterna ut och analyseras tillsammans med svaren från fokusgrupperna. 

Detta ställs sedan gemensamt mot de teoretiska resonemangen. 
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5. Empiri 
Under denna del presenteras först resultaten av fokusgrupperna och sedan intervjuerna. Dessa 

resultat analyseras mot teorin i analyskapitlet. 

5.1 Resultat av fokusgrupperna 

Nedan redovisas resultat av fokusgruppsintervjuerna. Totalt arrangerades tre fokusgrupper 

med olika sammansättningar, vilket resulterade i en mängd olika åsikter om kundomdömen. 

Frågorna som ställdes under dessa återfinns i bilaga 1. 

5.1.1 Konsumenternas användande av prisjämförelsetjänster 

Deltagarnas åsikter visade att prisjämförelsetjänster som Prisjakt och Pricerunner används i 

varierande utsträckning i olika syften och integreras således i köpbeslutsprocessen på olika 

sätt. Den generella åsikten bland fokusgruppdeltagarna var att de föredrog att genomföra 

informationssökning i sitt hem istället för att besöka butiker när det gäller high-involvement 

produkter. I informationssökningen används prisjämförelsetjänster både för att handla på 

Internet och för att få en generell uppfattning om prisbilden. Samtliga deltagare i 

fokusgrupperna identifierade ett stort behov av trygghet, det var för många en avgörande 

faktor för återförsäljarvalet. De deltagare med mindre erfarenhet av e-handel upplevde det 

svårare att lita på e-handlare än de deltagare som hade större erfarenhet av att handla på 

Internet. De deltagare som inte kände sig trygga i miljön handlar inte heller dyrare produkter 

eller produkter som de har behov av att fysiskt testa, exempelvis mobiltelefoner. Tidigare 

erfarenheter spelar även en stor roll i beslutsprocessen då deltagarna tenderar att välja 

återförsäljare som ligger närmast ens medvetande. Vissa deltagare menar även att det beror på 

lojalitet, "… man vill vara en lojal kund".  

5.1.2 Konsumenternas generella uppfattning om kundomdömen 

Det fanns en viss skepsis mot kundomdömen och vissa menade att "Det endast är de 

missnöjda kunderna som lämnar omdömen". Andra menade att det är opålitligt eftersom 

"Butikerna själva kan ju lämna omdömen". Åsikterna från fokusgrupperna tydde på att 

kundomdömen och eWOM, som konsumenter normalt sett har en svag koppling till, inte 

värderas lika högt som traditionell WOM från vänner och bekanta som konsumenter i regel 

uppfattar en stark koppling till.  
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5.1.3 Konsumenternas värdering av kundomdömen 

För att undersöka hur deltagarna värderar kundomdömen relativt till priset presenterades ett 

fall där en kamera skulle inhandlas på Internet. En återförsäljare med snittbetyg hos en 

prisjämförelsetjänst på 9 av 10 sålde kameran för 2500 kronor. En annan återförsäljare sålde 

samma kamera för 2000 kronor, men med ett snittbetyg på endast 3 av 10 och deltagarna 

ombeddes resonera hur de valde återförsäljare. Den generella åsikten var att de för 500 kronor 

inte var beredda att chansa och skulle därför välja det dyrare alternativet, ”Då vet man att 

produkten kommer fram”. Flera deltagare ansåg att det berodde på vad som tidigare anmärkts 

på hos återförsäljaren med lågt betyg, var det endast att leveranstiden var lång spelade det 

mindre roll. Var det däremot klagomål på returhantering eller att butiken inte gick att få tag på 

hade deltagarna tvekat. Det fanns dock skillnader i hur deltagarna värdesatte betygsskalan på 

kundomdömen. En deltagare ansåg att 3 av 10 var alldeles för lågt, ”Då kan vad som helst 

hända!”, samtidigt som en annan deltagare ansåg att det var ett acceptabelt betyg. Den 

generella uppfattningen om betygsskalan var att den är godtycklig. Dels poängterades att 

ingen definition fanns på vad de olika stegen på skalan innebär och att det därmed blir det 

svårt att tolka vad ett snittbetyg egentligen innebär. Ett visst betyg kan betyda en sak för en 

individ, medan samma betyg representerar något helt annat för en annan. Frågor som "Vad är 

en sjua egentligen?" var väldigt frekventa och här var fokusgruppsdeltagarna inte helt överens.  

 

När scenariot ändrades till en prisskillnad mellan återförsäljarna på 1000 kronor gick 

åsikterna isär. Många deltagare upplever att de, vid köp av elektronikprodukter, ofta efter 

köpet behöver ytterligare kontakt med återförsäljaren i garanti- eller kundtjänstärenden. Detta 

leder till att deltagarna i denna situation tenderar att välja den dyrare återförsäljaren då det får 

dem att känna sig mer trygga i sitt köp. Flera deltagare ansåg att det var en vägning mellan 

risken att något går fel och hur mycket pengar de skulle spara. Majoriteten av de deltagare 

som i mindre utsträckning handlat på Internet trodde att de skulle välja den dyrare 

återförsäljaren utan att tveka, medan en stor del av de erfarna deltagarna hade klickat sig 

vidare och läst kundomdömen för att ta reda på vad som anmärktes på hos den billigare 

återförsäljaren. En del blev även misstänksamma när produkten var mycket billigare hos en 

viss återförsäljare, och ställde sig då frågan "Hur kan dom vara så billiga?". En av 

fokusgruppsdeltagarna berättade, efter att scenariot diskuterats, att han vid ett tillfälle valde 

att göra sitt köp hos en återförsäljare som begärde 2500 kr mer än en av dess konkurrenter. 

Detta för att de fått betydligt bättre omdömen av kunderna. 
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5.1.4 Konsumenternas uppfattning om kundomdömens trovärdighet 

Avseende hur många omdömen som krävs för att ett betygsnitt ska vara trovärdigt gick 

åsikterna isär. En deltagare ansåg att det inte var viktigt hur många som lämnat omdömen 

utan att det är procentsatsen som spelar roll. De allra flesta ansåg istället att ett hundratal 

omdömen krävs för att betyget skall anses vara trovärdigt. Flera deltagare hade hört att företag 

har anställda som sitter och skriver kundomdömen om deras eget företag. En deltagare hade 

även en bekant som varit anställd på ett företag där detta var en formell arbetsuppgift. Detta 

uttalande väckte starka reaktioner hos övriga deltagare i fokusgruppen. De flesta deltagare 

trodde även att det de flesta kundomdömen skrevs av väldigt missnöjda eller nöjda kunder, 

eller "fanatiker" som är frekventa besökare av Prisjakt och Pricerunner. En deltagare ansåg att 

ett litet missnöje kan resultera i ett dåligt omdöme medan han i det väldigt nöjda fallet endast 

skulle ge ett "okej betyg". Detta för att han ställer höga krav på återförsäljarna, vilket skapar 

en problematik enligt honom då kundomdömena, i det fall andra tänker likadant som han själv, 

resulterar i en missvisande bild av återförsäljaren. Deltagaren värderade därför själva 

innehållet i kundomdömet mer än betyget, och läste ofta igenom flera stycken innan han 

bildade sin egen uppfattning. Denna åsikt delades med flera andra deltagare. 

5.1.5 Konsumenternas åsikter om WOM relativt eWOM 

För att jämföra hur deltagarna värderade traditionell WOM gentemot eWOM ställdes 

deltagarna inför ett scenario där en vän gett ett positivt omdöme om en återförsäljare. De fann 

sedan att 100 personer på en prisjämförelsesida hade lämnat negativa kundomdömen, och vi 

bad dem redogöra för hur de resonerar. Majoriteten av deltagare upplevde då att vännens åsikt 

vägde tyngre än kundomdömena. Ett vanligt förekommande skäl till detta var att deltagarna 

värdesatte dialog högt. De vill ha möjlighet att kunna fråga vännen mer om specifika detaljer 

gällande köpet och varför denne varit positiv eller negativ. Tidsaspekten spelar roll i denna 

situation, flera deltagare menade att vännens köp måste ha skett nyligen för att hans åsikt 

skulle vara aktuell. Återförsäljarnas servicegrad kan förbättras eller försämras hastigt i denna 

miljö vilket gör att deltagarna sökte så aktuella omdömen som möjligt. Vissa av deltagarna 

ansåg att förtroendet berodde på hur kunnig vännen är inom området, handlar denna mycket 

på Internet skulle de lita mer på rekommendationen. Andra deltagare påpekade att vännen 

kunde haft tur med sitt köp och hade vägt in kundomdömena i sitt eget beslut. När scenariot 

sedan ändrades, genom att vännen ställdes mot 500 kundomdömen, var majoriteten nu mer 

benägna att ta hänsyn till de negativa kundomdömena. Samtliga ansåg att vännens åsikt i detta 
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fall, hur värdefull den än kan vara, framstod som betydelselös gentemot den övervägande 

majoriteten. 

5.1.6 Konsumenternas förväntningar på återförsäljare 

Majoriteten av deltagarna ansåg att en återförsäljare endast kan få godkänt eller icke godkänt 

betyg. Förväntningarna på återförsäljare var enligt majoriteten av deltagarna endast att de 

skulle leverera produkten i skälig tid, samt hantera eventuella reklamationer och liknande 

ärenden på ett bra sätt. Dessa deltagare ansåg att så länge återförsäljaren levererar rätt produkt 

på utsatt tid så "är det okej", vilket leder till att det är svårt för en återförsäljare att överträffa 

förväntningarna och därmed få högsta betyg. Samtidigt ansåg en deltagare att ett väldigt högt 

betyg resulterar i höga förväntningar på att produkten skall levereras snabbt. Skulle produkten 

i detta fall levereras senare än förväntat skulle denne deltagare bli väldigt besviken och i 

fortsättningen undvika att använda sig av denna återförsäljare.  

5.1.7 Konsumenternas relation till återförsäljare på Internet 

Deltagarna ansåg att det är mer troligt att man får en relation till en fysisk butik än en e-

handlare eftersom man i en fysisk butik träffar en säljare, "Då vet vem man ska skylla på om 

något går fel". Detta gällde enligt en deltagare i högre utsträckning då det handlar om dyrare 

produkter, "Då vill man ha en relation till återförsäljaren", vilket denna ansåg att man inte 

fick på Internet. De mer erfarna deltagarna ansåg dock att det gick att upprätta en relation till 

en återförsäljare på Internet, "har man varit nöjd med ett köp är det lätt att gå tillbaka till 

samma återförsäljare", och de hade heller inga problem att handla även dyrare produkter från 

återförsäljare på Internet. Trots att ingen av deltagarna själva skrivit ett kundomdöme 

framhöll en del att de skulle uppskatta om återförsäljarna själva besvarade kunders kritik på 

forum och prisjämförelsesidor.  
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5.2 Intervjuer med Prisjakt och Pricerunner 

Nedan presenteras svar från Magnus Bengtsson, marknadsansvarig på Prisjakt, samt Stefan 

Karlsson, Public relations manager på Pricerunner. Dessa erhölls genom intervju via e-post. 

Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2.  

5.2.1 Konsumenters användande av prisjämförelsetjänster 

Prisjakt har utöver möjligheten att lämna kundomdömen om återförsäljare direkt på hemsidan, 

samarbeten med flera butiker där de får möjlighet att efter köpet lämna omdömen direkt på 

butikens webbsida. Kunden får då en fråga efter köpet om de önskar att kommentera sitt köp. 

Dessa redovisas sedan tillsammans med övriga kundomdömen på webbsidan. Prisjakt anser 

att företagen mer och mer inser vikten av bra omdömen och flera företag jobbar hårt för att 

hålla uppe sina omdömen. Prisjakt menar vidare att företag idag i större utsträckning väljer att 

svara direkt på omdömen i jämförelse mot tidigare (Bengtsson). 

 

Pricerunner erbjuder även, förutom möjligheten att lämna kundomdömen om återförsäljare på 

webbsidan, ett konsumentbedömningsprogram där cirka 100 återförsäljare medverkar. När en 

kund har fullföljt köpprocessen hos en ansluten återförsäljare blir denna erbjuden att skriva ett 

kundomdöme. Om kunden väljer att göra det, kontaktas denna en vecka senare för en 

uppföljning.  Pricerunner anser även att fler återförsäljare insett hur viktigt det är med bra 

recensioner. Flera återförsäljare väljer även att visa betyget från Pricerunners kundomdömen 

på deras webbsida (Karlsson). 

5.2.2 Konsumenters användande av kundomdömen 

Prisjakt menar att antalet omdömen är korrelerat med antalet användare av webbsidan och att 

detta stadigt ökat. Prisjakt menar även att ju högre antal omdömen per butik de har desto 

bättre kvalitet och trovärdighet får omdömena (Bengtsson). 

 

Pricerunner för ingen statistik över användandet av kundomdömen men utgår från att antalet 

som lämnar recensioner är konstant. Pricerunner har dock noterat att antalet kundomdömen 

om en återförsäljare tenderar att öka i det fall denne missköter sig (Karlsson). 
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5.2.3 Kundomdömens trovärdighet 

Prisjakt har heltidsanställda som kontrollerar omdömens trovärdighet och ser mycket 

allvarligt på försök att fuska med omdömen. De arbetar löpande med olika metoder för att 

hålla omdömenas kvalitet hög. För att kunna lämna ett kundomdöme måste konsumenten varit 

medlem hos Prisjakt i en viss tid innan denne ges möjligheten att lämna omdöme, detta för att 

begränsa möjligheten att registrera sig bara för att lämna ett omdöme om en återförsäljare. 

Prisjakt har även kontrollsystem som förhindrar att återförsäljarna själva lämnar omdömen. 

De kan själva inte ta bort kundomdömen på Prisjakt, men kan be dem undersöka ett omdöme 

som av något skäl misstänks vara felaktigt. Prisjakt hävdar även att de har väldigt strikta 

policyer gällande detta, vilket gäller oavsett storlek på företag (Bengtsson). 

 

Pricerunner anser att deras kundomdömen är trovärdiga. De jobbar proaktivt för att 

upprätthålla god kvalitet på omdömena. Vid misstanke om att ett kundomdöme är felaktigt 

gör Pricerunner ett försök att kontakta skribenten. Om svar inte erhålls inom skälig tid kan 

kundomdömet raderas. Inte heller på Pricerunner kan återförsäljare ta bort kundomdömen. 

Vid negativa omdömen ser de gärna att återförsäljaren tar kontakt med skribenten så att en 

dialog skapas genom vilken de kan lösa problemen (Karlsson). 

5.2.4 Kundomdömens betydelse 

Prisjakt för ingen statistik över hur stor andel av besökarna som läser omdömena om 

återförsäljarna. De vet dock att många läser dem efter att de fått problem med en återförsäljare 

och menar att dessa konsumenter ofta ångrar att de inte läste tillgängliga kundomdömena före 

köpet. De anser även att kundomdömens betydelse ökat. (Bengtsson) 

Pricerunner redovisar att 93 procent av deras besökare är medvetna om att de erbjuder 

kundomdömen om återförsäljare. Karlsson menar vidare att över 90 procent av 

konsumenterna anser att dessa är användbara.  
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska material som har framkommit under fokusgrupper 

samt intervjuer med prisjämförelsetjänsterna. Inledningsvis presenteras hur kundomdömen 

integreras i köpbeslutsprocessen. Därefter analyseras kundomdömenas relevans för att senare 

ställas mot traditionell WOM. Slutligen diskuteras vikten av att återförsäljarna följer upp på 

kundomdömen. 

6.1 Hur kundomdömen integreras i köpbeslutsprocessen 

Det framkom under fokusgrupperna att deltagarna använder Prisjakt och Pricerunner i 

varierande utsträckning, och att detta görs i olika syften. Samtliga konsumenter integrerar 

prisjämförelsetjänsterna i köpprocessen, dock görs detta i olika omfattning. Det är uppenbart 

att konsumenterna värderar informationen som presenteras på prisjämförelsetjänsterna men 

det är också uppenbart att dessa konsumenter också skiljer sig i sina köpbeteenden. Vissa 

utnyttjar prisjämförelsetjänsternas fulla potential och integrerar flera av deras funktioner i sitt 

köpbeslut. Andra använder dem för informationsinsamling för att sedan söka sig till en 

återförsäljare med en fysisk butik för att göra sitt köp. 

 

Majoriteten av deltagarna använder prisjämförelsetjänster främst för att söka efter 

produktinformation, vilket är det andra steget i köpbeslutsprocessen, av det huvudsakliga 

skälet att få en uppfattning om prisbilden. Konsumenterna har enligt teorin i ett första steg 

identifierat ett produktbehov och i denna del är inte prisjämförelsetjänsterna integrerade i 

någon större omfattning. För att uppskatta värdet av produkten tar flertalet konsumenter då 

hänsyn till både pris och kundomdömen. Vidare menade flera av dessa deltagare att de även 

tar hänsyn till kundomdömen vid valet av återförsäljare, men att detta ofta sker först efter att 

ett fåtal återförsäljare, oftast de billigaste, valts ut för jämförelse. Detta urval förenklas genom 

användande av Prisjakt eller Pricerunner, då båda dessa genomför detta automatiskt för den 

valda produkten. 

 

Kundomdömen har enligt teorin stor betydelse för konsumenter i deras köpbeslut på Internet 

och borde således vara av betydelse för konsumenterna i denna studie. Köpbeslutsprocessen 

är en komplex process i vilken mängder av faktorer spelar in, vilket gör det svårt att ge ett rakt 

svar på frågan hur konsumenterna integrerar kundomdömen i de olika stegen. Deltagarna som 

regelbundet handlar på Internet integrerar i större utsträckning kundomdömen i sin 
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köpbeslutsprocess och dessa väger tyngre i deras beslut, något som enligt resultatet från 

fokusgrupperna kan härledas till deras självförtroende i e-handelsmiljön. Konsumenternas 

självförtroende i köpet påverkas bland annat av deras tidigare erfarenhet av såväl 

återförsäljare som e-handel i stort. De mindre erfarna konsumenterna, som kan tyckas ha ett 

större behov av att ta del av kundomdömen, tenderar att i mindre utsträckning basera sina 

återförsäljarval på dessa. Detta samband kan anses vara motsägelsefullt då dessa konsumenter 

torde ha störst behov av oberoende information från andra källor än återförsäljarna själva. Det 

framstår således som att en oerfaren konsument i denna miljö har svårt att lita på sig själv att 

fatta rätt beslut. På grund av detta har konsumenten sedermera svårt att lita på övriga 

konsumenters omdömen. 

 

Turban et al. (2002) menar att priset är en av de viktigaste faktorerna som påverkar 

konsumentens köpbeslut i en onlinemiljö och detta stöds av resultatet från fokusgrupperna. 

Hangjung och Ramamurthy (2009) hävdar att konsumentens jakt på ett lägre pris fortgår så 

länge vinsten anses större än kostnaden för fortsatt sökande. Prisjämförelsetjänsterna har till 

viss del eliminerat denna jakt, och endast en av alla fokusgruppsdeltagarna menade att han 

fortsätter att söka efter ett billigare pris efter att ha besökt tjänsterna. Konsumenterna kan med 

hjälp av prisjämförelsetjänsterna direkt påbörja utvärderingen av de återförsäljaralternativ 

som dessa presenterar för dem. Att priset är viktigt är samtliga fokusgruppsdeltagare överens 

om, dock menar de flesta att de gör en vägning mellan det av återförsäljaren begärda priset 

och kundomdömen om återförsäljaren. En av deltagarna berättade att han valde att köpa en 

TV av en återförsäljare som begärde 2500 kronor mer än en av dess konkurrenter, detta tack 

vare att de hade betydligt fått betydligt bättre kundomdömen. Detta fall bekräftar att 

kundomdömen kan ha väldigt stor betydelse i denna situation. I det fall ett lågt pris erbjuds 

tillsammans med ett dåligt omdöme börjar konsumenterna att vackla i sin jakt på sparade 

kronor. Detta leder enligt flertalet av fokusgruppsdeltagarna till att återförsäljaren, trots att 

den erbjuder ett bra pris, ibland ändå väljs bort. Det fanns situationer där ett väldigt lågt pris 

till och med kunde väcka misstänksamhet bland deltagarna. Deltagarna upplever att ett 

onormalt lågt pris i relation till övriga återförsäljare indikerar på att någonting inte står rätt till. 

Det låga priset innebär en ökad osäkerhet och därmed en ökad risk i köpbeslutet. 

Konsumenterna är oroliga över eventuella konsekvenser som ett sådant köp kan resultera i, 

exempelvis att den ekonomiska insatsen går förlorad. I enlighet med Kotlers (2001) 

resonemang om tryggheten i köpbeslutet blir konsumenten i denna situation mer benägen att 

söka sig till en annan återförsäljare. 
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Det framkom i studien att det inte enbart är priset som påverkar konsumenterna i deras beslut, 

vilket är i enlighet med teorierna som presenterats. Vissa av dessa faktorer, exempelvis långa 

leveranstider, gick att ha överseende med om priset var attraktivt. Handlade det däremot om 

svårigheter att få kontakt med återförsäljaren hade även de mer erfarna konsumenterna 

undvikit återförsäljaren. Flera av fokusgruppsdeltagarna menade att deras tidigare erfarenhet 

av återförsäljare spelar stor roll i beslutet och att detta ibland fattas utan att hänsyn tas till 

andra återförsäljare, trots att dessa ibland erbjuder ett lägre pris eller har bättre omdömen. Hur 

detta skall vägas in i sammanhanget är svårt att svara på. Det kan dock, trots detta, konstateras 

att det i de allra flesta fall ändå framstår som att kundomdömen av återförsäljare integreras i 

köpbeslutet.  

6.2 Kundomdömens relevans 

Pricerunner redovisade att 93 procent av deras besökare är medvetna om att de erbjuder 

kundomdömen om återförsäljare, och att 90 procent anser att dessa är användbara. Dessa 

siffror skiljer sig från åsikterna som framkom under fokusgrupperna. Även om samtliga i 

fokusgrupperna var medvetna om att prisjämförelsetjänsterna erbjöd kundomdömen ansåg 

inte alla att de var användbara. Detta berodde enligt deltagarna på en rad olika anledningar, 

men det är uppenbart att en stor faktor för hur de värderar kundomdömen är förtroende. 

Framförallt har deltagarna med mindre erfarenhet av e-handel uppfattningen att majoriteten av 

de konsumenter som lämnar omdömen på prisjämförelsetjänsterna antingen är väldigt 

missnöjda eller väldigt nöjda kunder, vilket enligt dem kan ge missvisande resultat som inte 

speglar verkligheten. Den första delen av detta resonemang stämmer överens med Hennig-

Thurau et. al (2004) teorier om vilka som väljer att lämna kundomdömen, det är dock svårt att 

säga om kundomdömen av den anledningen kan tänkas bli missvisande. 

Fokusgruppsdeltagarna menar att dessa individer har ett behov av att uttrycka sig och 

därigenom nå sinnesfrid, och även detta stämmer överens med teorin.  Deltagarna indikerar 

här att neutrala åsikter saknas, och därmed kan bli en inkorrekt representation av åsikter från 

prisjämförelsetjänsternas besökare. Det kan dock ifrågasättas om inte summan av de negativa 

och positiva omdömena tillsammans ger en rättvisande bild. 

 

En orsak som bidrog till att några av deltagarna var negativa mot kundomdömen var att det 

inte går att fastställa vem som lämnat dem. Vissa deltagare är misstänksamma och tror till och 

med att återförsäljarna själva lämnar omdömen. Prisjakt och Pricerunner hävdar att de arbetar 
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konstant med att kontrollera att sådant inte sker men det verkar inte som att detta tydligt 

framgått till konsumenterna. Det bör dock understrykas att dessa kontrollsystem inte innebär 

någon garanti för att felaktigheter ändå inte begås. Att kontroller av kundomdömenas validitet 

genomförs framstår som högst motiverat, då en av fokusgruppsdeltagarna påstod sig vara 

bekant med en person vars arbetsuppgifter inkluderade specifikt att skriva positiva omdömen 

om det egna företaget. Detta innebär dock inte att det sker på de för denna undersökning 

aktuella prisjämförelsetjänster. 

 

Enligt teorin skapar flera kundomdömen tillsammans ett trovärdigt gemensamt omdöme 

eftersom informationen då baseras på många konsumenters åsikter. Intressant är då att 

fokusgruppsdeltagarna upplever en osäkerhet angående genomsnittsbetyget. Det kan för 

Prisjakt och Pricerunner vara intressant att undersöka saken närmare och eventuellt, vilket var 

att önska enligt fokusgruppsdeltagarna, introducera någon form av tolkningsskala gällande 

genomsnittsbetyget. En annan aspekt som diskuterades under fokusgrupperna är avsaknaden 

av personlig koppling mellan de som lämnar omdömen och de som sedan tar del av dem. 

Vissa fokusgruppsdeltagare upplever ett bristande förtroende för kundomdömen och menade 

att detta beror på just bristen av relation till de som lämnat omdömena. Det finns med andra 

ord en annan sida av eWOM som är intressant att belysa. En betydande del av 

fokusgruppsdeltagarna menar att en del av de som lämnar kundomdömen är ”fanatiker” och 

att de känner sig väldigt distanserade från dessa personer. Med "fanatiker" syftar deltagarna 

på medlemmar som är erfarna och väldigt frekventa besökare av prisjämförelsetjänsterna. 

Således skulle deltagarna troligtvis känna större förtroende för kundomdömen om de visste att 

kundomdömen lämnats av en representativ del av webbsidans besökare och inte enbart av 

dessa "fanatiker". Det bör poängteras att dessa deltagare, trots att de upplever en problematik 

med avsaknaden av en personlig relation till de som lämnar kundomdömen, ändå använder 

kundomdömena som grund i sina val av återförsäljare.  
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6.3 Traditionell WOM relativt eWOM 

När kundomdömen ställs i relation till WOM framkom det att deltagarna har lättare att lita på 

en bekant än användare som lämnat kundomdömen. Majoriteten av deltagarna kunde till och 

med lita mer på en vän än 100 kundomdömen på en prisjämförelsetjänst. Detta stämmer väl 

överens med Kirby och Marsdens (2006) åsikter om WOM:s påverkan vid köpbeslut. En 

anledning till att vännens åsikt ansågs värdefull är att den förmedlas genom dialog i vilken 

konsumenten har möjlighet att fråga om detaljer som är viktiga för just denne, och som är 

avgörande faktorer i just dennes fall. Ett kundomdöme är statiskt i den bemärkelsen att den 

information som ges står fast och inga nya detaljer kan läggas till senare. Om tillfredställande 

information ej kan erhållas ur dessa omdömen saknas information som kan vara avgörande för 

konsumenten och detta kan leda till att köpbeslutet senareläggs i väntan på mer information.  

6.4 Uppföljning på kundomdömen 

Om en återförsäljare fått negativa kundomdömen ser Pricerunner gärna att återförsäljare och 

konsument för en dialog med varandra så att problemet kan lösas. För återförsäljaren är detta 

väldigt viktigt eftersom negativ WOM och eWOM tenderar att spridas snabbt. Kirby och 

Marsden (2006) menar att företag redan i ett tidigt skede måste bemöta negativ kritik seriöst 

och visa att de skall göra vad de kan för att lösa problemet och undvika att det ska ske igen. 

Trots att ingen av deltagare under fokusgrupperna själva lämnat omdömen nämndes det att 

detta skulle mildra den negativa upplevelsen som kan uppkomma av en negativ upplevelse 

med en återförsäljare. Om återförsäljarna följer upp kundomdömen och förmedlar att de gör 

detta till övriga konsumenter på prisjämförelsetjänsterna skulle det negativa omdömet 

förmildras och därmed inte påverka de nya konsumenterna lika negativt.   
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7. Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur kundomdömen av återförsäljare på 

svenska prisjämförelsetjänster påverkar andra konsumenter i deras val av återförsäljare vid 

köp på Internet. Studien ämnar även att undersöka hur prisjämförelsetjänsterna arbetar med 

kundomdömen. Till en början kan konstateras att en hög andel av konsumenterna i 

undersökningen i stor utsträckning använder sig av prisjämförelsetjänsterna för att samla 

information och åsikter om återförsäljare. Majoriteten av konsumenterna använder 

prisjämförelsetjänsterna för att navigera genom djungeln av återförsäljare då dessa tjänster 

förenklar flera steg i köpbeslutsprocessen på Internet. 

 

Studien visar att processen, genom vilken konsumenten når ett köpbeslut, är en komplex 

sådan där en mängd faktorer påverkar konsumentens slutgiltiga val av såväl produkter som 

återförsäljare. Kundomdömen fungerar generellt som vägledare och ibland som motvikt till ett 

lågt pris, och påverkar därmed i relativt stor utsträckning konsumenters val av återförsäljare. 

Exakt hur denna påverkan sker är svårt att besvara med hjälp av denna studie, men det kan 

däremot sägas att det framförallt sker i steget där konsumenten utvärderar sina 

återförsäljaralternativ. Det kan konstateras att fokusgruppsdeltagarna ger indikationer på att 

kundomdömen är av stor betydelse och generellt bör beaktas som en viktig faktor till 

konsumenters val av återförsäljare. Konsumenters trygghet i e-handelsmiljön har varit en 

återkommande faktor under fokusgrupperna, särskilt viktigt är detta för de med mindre 

erfarenhet av e-handel. Det är oerhört viktigt att konsumenterna känner sig trygga vid köpet, 

och huruvida de gör det påverkar i stor utsträckning hur de väger in kundomdömen i 

köpbeslutsprocessen. Fokusgruppsdeltagarna belyste ett problem med kundomdömen på 

Prisjakt och Pricerunner i betygsskalans godtycklighet. Detta menar de påverkar deras syn på 

och tolkning av kundomdömen och att det innebär problem då trovärdigheten är en viktig 

faktor för samtliga konsumenter i studien. Konsumenterna saknar en grund för hur skalan 

skall tolkas då den med all sannolikhet inte på lika sätt värderas av tjänsternas olika 

användare. 

 

Det kan också konstateras att traditionell WOM i dagens internetsamhälle väger tyngre än 

eWOM. Enligt fokusgruppsdeltagarna beror detta på osäkerheten kring att det inte går att 

fastställa vem det är som skriver kundomdömet på andra sidan datorskärmen. Konsumenters 
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trygghet och självförtroende är avgörande faktorer i konsumenters köpbeslut. Detta behov av 

trygghet kan lättare tillfredställas genom dialog och avsaknaden av detta i kundomdömen gör 

att det inte kan anses troligt att eWOM kommer att växa sig starkare än WOM. Den 

personliga relationen och kontakten är och förblir viktig och dialogen som uppkommer genom 

WOM kommer alltid att värdesättas högt. Därmed inte sagt att vikten av eWOM i allmänhet, 

och kundomdömen i synnerhet, inte kommer att öka. E-handelsmarknaden har varit i konstant 

tillväxt de senaste åren och framtidsutsikterna ser goda ut och antalet återförsäljare på Internet 

kommer således troligtvis att öka. Därmed kommer kundomdömen och prisjämförelsetjänster 

med all sannolikhet att få en ökad betydelse i köpbeslutprocessen på Internet, där den i 

framtiden tillsammans med WOM kommer existera i en för konsumenten lyckosam symbios.  

 

8. Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har en rad intressanta aspekter diskuterats och vissa av dessa 

skulle vara intressanta att undersöka närmare. Trygghet har visat sig vara viktigt för 

konsumenterna vid e-handel och ett exempel som belyser detta, och som kan tyckas sticka ut, 

är fokusgruppsdeltagarnas bild av att företag har ett finger med i kundomdömesspelet. Det 

påstås att vissa företag försöker manipulera informationen om det dem själva på olika forum 

på Internet för att på så vis framstå i bättre dager. Detta resonemang ger upphov till att 

undersöka om det ligger någon sanning i påståendet. 
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Bilaga 1 – Frågor till fokusgrupperna den 19 februari, 22 februari och 1 mars 2010. 

 
Introduktion: Kort presentation av ämnet, syftet samt frågeställningen.  

 

• Har ni handlat varor på Internet? 

 

• Vad handlar ni på Internet och hur ofta? 

 

• När ni inhandlar saker på Internet, vad påverkas ni av? Experter, vänner, bloggar, 

reklam, prisjämförelsetjänster? Vad är viktigast? 

 

• Använder ni prisjämförelsetjänster? Ja/Nej? Hur kommer det sig? 

 

• Tänker ni på kundomdömen om återförsäljare när ni handlar? 

 

• Påverkar dessa omdömen vilken återförsäljare ni använder eller inte använder?  

 

• Hur högt värderar ni betyg och omdömen om återförsäljare på prisjämförelstjänster 

och hur stor roll spelar det gentemot pris? 

 

• Case: Du ska köpa en kamera och har två val, antingen köper du en kamera från en 

återförsäljare som har mycket högt betyg(9 av 10) och en rad positiva kundomdömen 

för 2500 kr. Eller så köper du kameran från en återförsäljare för 2000 kr från en 

återförsäljare som har lågt betyg och majoriteten av kommentarerna är negativa 

angående leveranstid, support etc. Vad väljer du? Varför?  

 

• Case: En kompis har rekommenderat en återförsäljare till dig. När du sedan går in på 

Prisjakt så ser du att återförsäljaren har fått väldigt dåliga betyg (2 av 10) av 100 

kunder. Påverkar detta ditt beslut? Hur resonerar du? 

• Var går gränsen då priset tar över, trots dåliga kundomdömen om återförsäljare? Och 

var går gränsen då kundomdömen tar över och priset blir i princip oväsentligt? 

 

• Har antal omdömen påverkan på ditt beslut om en återförsäljare? Vad anses som 

minimum för att du ska tycka att återförsäljaren är "tillförlitlig"/"seriös? 
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• Litar ni på kundomdömen om återförsäljare på prisjämförelsesidor? Vilka tror ni 

lämnar dessa omdömen?` 

  

• Finns det bra och dåliga omdömen? 

 Hur skulle ni beskriva ett "bra" kundomdöme, vad innehåller det? 

 Hur skulle ni beskriva ett "dåligt" omdöme, vad innehåller/saknar det? 

 

• Har ni själva någon gång lämnat ett kundomdöme om en återförsäljare? Varför/Varför 

inte? 

 

• Tror ni att ni skulle lita mer på kundomdömen om ni visste att prisjämförelsetjänsterna 

kontinuerligt kontrollerar att de sätts helt korrekt (inte av butikerna själva etc.)? 

 

• Om ni skulle få ett mail en vecka efter att ni köpt och fått en produkt från en 

Internetbutik där det stog att ni skulle få gratis frakt eller rabatt vid ert nästa köp om ni 

lämnade en kundrecension, skulle ni göra det? Varför/Varför inte? 

 

• Tror ni att ni skulle lita mer på kundomdömen om det var fler som lämnade de, pga. 

incitament som i exempelvis den föregående frågan? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Prisjakt och Priceru nner 
 

• Hur arbetar ni för att kvalitetssäkra kundomdömena om återförsäljare? 

• Uppmanar ni kunder på något sätt att lämna kundomdömen? 

• Måste kundomdömena uppfylla några regler eller krav för att bli synliga? 

• Upplever ni själva att kundomdömena generellt sett är trovärdiga? 

• Har ni några kontroller som motverkar att butikerna själva lämnar kundomdömen? 

• Hur fungerar utredningsprocessen av ett kundomdöme? 

• Har antal omdömen om återförsäljare konstant ökat/minskat i takt med sidans 

växande/minskade besökarantal? 

• Har ni märkt någon speciell utveckling av kundomdömena, exempelvis generellt 

utförligare omdömen idag än för 5 år sedan? 

• Vet ni hur stor andel av besökarna som faktiskt läser omdömen? 

• Har återförsäljarna själva möjlighet att ta bort eller be att ni tar bort omdömen? 

• Kontaktar ni aktivt återförsäljare och uppmanar dem att svara på kundomdömen? 

 

 

 

 

 

 

 


