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II	   	  

SAMMANFATTNING 
Denna studie syftar till att få mer förståelse för hur unga kvinnor syn på varumärket 
förändras av användandet av onlinerecensioner. Utgångspunkten för vår studie är 
teknikutvecklingen och internets framfart såväl som vetskapen om att kvinnliga 
konsumenter i dagens samhälle är väldigt köpkraftiga. Internet har lett fram till nya 
möjligheter för konsumenter att utbyta erfarenheter och åsikter om produkter som de 
har kommit i kontakt med. Genom onlinerecensioner kan personer som egentligen inte 
känner varandra, ge varandra information inför ett köp genom att någon recenserar en 
produkt i internetbutiken. Vilket vidare möjliggör för andra att läsa och ta till sig 
information inför sitt köp. En generation som växt upp med teknologin i blodet och som 
är van vid att interagera med personer de inte känner via internet är generation Y. 
Utifrån att tidigare studier inte specifikt undersökt unga kvinnor (generation Y) 
tillsammans med funktionen onlinerecensioner för att se hur de påverkas, blir detta 
intressant att undersöka. 
  
I uppsatsens teorikapitel redogör vi för ett antal tidigare studier. Ett område vi i korthet 
behandlar är området konsumentbeteende, där referensgruppernas påverkan på 
konsumenten tas upp. Senare tas tidigare studier om word of mouth och dess påverkan 
på människor upp för att vidare förklara dess utveckling till internet och online word of 
mouth. Dessa teorier leder oss in till teoriområdet onlinerecensioner och tidigare studier 
inom detta som bland annat visar på deras påverkan på konsumenter som läser 
onlinerecensioner. I teorikapitlets senare delar tas området varumärken upp, eftersom 
studien syftar till att se hur unga kvinnors varumärkesattityd och inställning till 
varumärkesfunktionerna påverkas av onlinerecensioner. I detta kapitel går vi in på 
tidigare studier inom varumärkesattityd och dess komplexitet för att vidare behandla 
varumärkes funktioner så som trygghet, image/status och kvalitet.   
  
För att undersöka studiens problemformulering och syfte har vi valt att göra en 
kvantitativ enkätstudie. Enkäten har en experimentell utformning, där respondenten får 
svara på frågor om de tre varumärkena Nike, Levis och Veromoda utifrån en hypotetisk 
situation, då de läser fiktiva negativa respektive positiva onlinerecensioner. Datan från 
den här enkätstudien är den empiri som vår studie bygger på. Utav 240 enkäter fick vi 
197 svar utav våra respondenter som valdes ut till att delta i undersökningen genom ett 
bekvämlighetsurval. Vårt bortfall härleds till en fråga som berör image/status där tre av 
respondenterna valt att inte svara eller inte välja ett av de alternativen som finns att välja 
på. Avsaknaden på respondenter som inte valt att delta i vår studie anser vi bero på att 
vi valt bort att fråga personer som verkat stressade. Vidare kan det även tänkas bero på 
att vi var närvarande då respondenterna fyllde i enkäten, vilket ledde till att de kan 
upplevt de svårt att tacka nej. Vår data bearbetades sedan med hjälp av SPSS och 
Minitab. 
  
Resultaten av studien visar att såväl negativa som positiva onlinerecensioner påverkar 
unga kvinnors syn av varumärket, vidare tyder resultaten på att det är de negativa 
onlinerecensionerna påverkar dem mest. Vidare visar resultaten på att unga kvinnor 
använder onlinerecensioner då de ska handla kläder och skor via internet trots att de ser 
expertutlåtanden som mer trovärdiga källor till information. Trots detta ser vi att de 
unga kvinnorna litar på onlinerecensioner och att deras förmåga att lita på 
onlinerecensionerna har ett samband med vilken vana de har till att handla kläder och 
skor online. 
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1. INLEDNING 
 
I uppsatsens första kapitel ämnar vi att ge läsaren en övergripande 
omvärldsbeskrivning för att vidare visa hur denna problematiseras och leder till att vår 
uppsats problem och syfte formuleras. 

1.1 Problembakgrund 
Internet har ritat om kartan för såväl kommunikationen som handeln. Företag kan idag 
bedriva handel via internet och en undersökning visar att den svenska internethandeln 
ökar år för år och att det är befolkningen mellan 16- 45 år som handlar mest via internet 
(Findahl, 2012). En funktion som växt fram på senare tid och som givit konsumenter en 
chans att interagera och dela med sig av sina köperfarenheter är onlinerecensioner. 
Onlinerecensionerna ger konsumenter chansen att lämna och läsa recensioner om olika 
varumärkens produkter direkt i butiken (Hu et al., 2008, s. 201-202). Dessa kan enligt 
Hennig-Thurau et al (2004, s. 39) ses som en förlängning av fenomenen word of mouth 
(förkortas online WOM) och online-word of mouth (förkortas online WOM). Eftersom 
funktionen är relativt nytillkommen är antalet studier inom ämnet få och urvalet är 
överlag inte avgränsat till någon direkt åldersgrupp. En generation som kan vara 
intressant att undersöka tillsammans med onlinerecensioner är generationen Y. En 
generation som enligt Tapscotts (2008, s. 16) definition innehåller personer födda 
mellan åren 1977 och 1997, vilket betyder att de idag är mellan 16-36 år gamla. Dessa 
är intressanta eftersom det är en generation som enligt Eisner (2005, s. 6) växt upp mitt i 
den teknologiska utvecklingen och som är van vid att interagera med personer de inte 
känner via internet. Det gör att de kan tänkas använda funktionen onlinerecensioner mer 
än tidigare generationer just på grund av vanan vid att tala med folk de inte känner 
sedan tidigare. Bristen på tidigare studier som undersöker just generation Ys 
användande av onlinerecensioner och hur deras attityder påverkas av att läsa 
onlinerecensioner anser vi göra det än mer intressant att studera.  
 
Som ovan nämnt har internethandeln slagit igenom på bred front och en stor del av den 
svenska befolkningen använder sig idag av internethandel då de ska handla (Findahl, 
2012). Studier visar att internethandeln uppskattas av såväl kvinnor som män och visar 
vidare på att kvinnor uppfattar den som ett enklare alternativ till att handla i butik 
(Passyn et al., 2011, s. 102-107). Kvinnor har på senare tid kommit att handla mer än 
vad kvinnor gjort tidigare år, de har nu skaffat sig jobb och egna pengar att handla för, 
vilket har gjort att kvinnor idag är ett mycket köpstarkt segment på marknaden som 
njuter av att shoppa (Huddleston & Minahan, 2011, s. 6). Ett exempel som visar på 
kvinnans köpkraft och hur viktiga kvinnor är som ett segment inom handeln är den 
statistiken som framgår i Huddleston och Minahans (2011, s. 6) bok Consumer 
behaviour: Women and shopping.  Statistiken visar att halva den amerikanska 
befolkningen utgörs av kvinnor, men vidare att dessa tillsammans står för mer än halva 
landets totala handel. Kvinnor i Sverige utgör likt kvinnorna i Amerika en stor del av 
den svenska befolkningen, utav dessa utgörs en stor del av kvinnor från generation y. 
Vilket gör att även kvinnor i generation y är ett köpstarkt segment på marknaden som är 
viktigt att få förstående för och som därför kräver studier. Kvinnor kan helt absorbera 
sig själva in i den materialistiska världen som handeln erbjuder och väldigt många är 
ständigt på jakt efter det perfekta plagget som kommer att förändra deras liv (Underhill, 
2008, s.90-92). Kvinnorna stannar heller inte längre i butikerna utan deras sökande 
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sträcker sig nu även ut på internet, där Hallonsten (2009) skriver i en tidningsartikel i 
Norrköpings tidningar att de har visat sig vara mer fokuserade än vad de är då de 
handlar i butik. Kvinnornas köplust och köpkraft gör det viktigt och intressant att 
undersöka hur de kan tänkas använda onlinerecensioner och hur de påverkas av att läsa 
dessa recensioner. Likt studier om onlinerecensioner överlag saknas det även här 
forskning som enbart fokuserar på kvinnor och onlinerecensioner, vidare finns det heller 
ingen tidigare forskning som fokuserar på unga kvinnor (generation y).  
 
Redan i senare delen av 90-talet skrev Cartellieri et al (1997, s.56-57) om att företagen 
borde ta tillvara på möjligheterna som internet ger när det gäller att komma närmare 
sina konsumenter. Han menade att företagen skulle ta hjälp av internet som 
kommunikationskanal för att fånga upp såväl feedback som idéer (Cartellieri et al., 
1997, s. 56-57). Att allt fler företag har på senare tid börjat använda den relativt nya 
funktionen onlinerecensioner kan ses som ett tecken på att de faktiskt tog till sig av 
rådet Cartellieri et al gav. Onlinerecensionerna gör nämligen att företagen kommer 
närmare sina konsumenter eftersom de kan se deras utvärderingar direkt i 
internetbutiken men det ger även konsumenterna fördelar. Från att tidigare varit 
begränsade till att utbyta sina erfarenheter och åsikter om produkter, tjänster eller 
varumärken genom muntliga konversationer till personer i sin närhet (Arndt, 1967, s. 
291), kan de nu med onlinerecensionernas hjälp lämna och läsa produktrecensioner från 
andra konsumenter världen över direkt i internetbutiken (Hennig-Thurau et al., 2004, 
s.39). Den här typen av kommunikation tillhör fenomenet WOM och dess förgrening 
online WOM, vilka är två fenomen som det har forskats enormt mycket om och kraften 
som WOM besitter när det kommer till att påverka konsumenters köpbeteende har visat 
sig tydlig i flera tidigare studier. Bland annat visar en studie av Arndt (1967, s.295) att 
de flesta konsumenter använder WOM för socialt stöd och att det även fungerar som 
riskreducerare i köpprocessen. Studier visar dock att värdet av WOM och online WOM 
är olika mellan kvinnor och män och att kvinnor som överlag förlitar sig mer på andras 
åsikter anser det vara viktigt att kunna lita på återförsäljaren innan de genomför sitt köp 
på internet (Awad & Ragowsky, 2008, s. 115). Eftersom tidigare studier inom området 
onlinerecensioner är begränsat blir det utifrån detta intressant att försöka förstå hur unga 
kvinnor (generation y) använder och påverkas av den nya funktionen onlinerecensioner. 
 
Även om onlinerecensionerna är ett relativt nytt område där forskning inom området är 
begränsad så har det ändå gjorts en del studier, bland annat har det gjorts studier om hur 
onlinerecensionerna påverkar konsumenterna. Studier av Senecal och Nantels (2004, s. 
167-168) visar att konsumenten påverkas i sitt val av produkt och att de väljer den 
produkten som rekommenderats dubbelt så ofta.  Vidare visar Bambauer-Sachse och 
Mangolds (2001, s.44) studie att det inte enbart är produkten i fråga som påverkas utav 
recensionen utan att även konsumentens syn på varumärket påverkas. Konsumentens 
syn på varumärket kan med andra ord beskrivas som konsumentens attityd mot 
varumärket och enligt Helibrunns (1999, refererad i Bengtsson, 2002, s.18) definition 
av ett varumärke så ska varumärket inte bara differentiera produkten mot 
konkurrenterna utan även ge produkten en mening och ett värde för konsumenten. 
Något som bygger upp ett varumärke och som har en inverkan på konsumenterna är 
varumärkets olika funktioner. Uggla (2003, s.29-30) och Melin (1997, s.28-30) menar 
att det finns grundläggande funktioner hos ett varumärke som syftar till att bygga upp 
varumärket. Dessa funktioner har i sin tur en inverkan på konsumenternas 
varumärkesattityd. De funktioner som Uggla (2003, s.29-30) och Melin (1997, s.28-30) 
nämner som grundläggande och som stöds av annan forskning inom området är 
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trygghet, image/status och kvalitet. En studie gjord av Murray (1991, s. 13) visar att ett 
varumärke kan fungera som en riskreducerare eftersom den fungerar som en slags 
informationskälla för konsumenten. Studier om funktionen image/status visar att ett 
varumärke som signalerar prestige och bra image har en positiv inverkan på 
konsumentens varumärkesattityd (Özomer, 2008, s.21; O´cass & Frost, 2002, s. 81). Det 
finns även studier som visar att konsumentens upplevda kvalitet hos ett varumärkes 
produkt har inverkan på dess attityd mot varumärket (Erdoğmuş, & Büdeyri-Turan, 
2012, s.408). Alla dessa funktioner har en inverkan på konsumentens varumärkesattityd 
och enligt Dahlén och Lange (2009, s. 106-107,372-373) handlar varumärkesattityden 
om att konsumenten ska tycka om ett varumärkes produkter framför konkurrerande 
varumärkens produkter. De menar vidare att detta är speciellt viktigt då det gäller köp 
av exempelvis kläder (Dahlén & Lange, 2009, s. 106-107,372-373). Utifrån vetskapen 
om detta och den bristfälliga forskningen inom området blir det intressant att se hur 
unga kvinnors inställning till dessa varumärkesfunktioner och deras varumärkesattityd 
förändras då de läser onlinerecensioner. Detta eftersom de unga kvinnorna, som vi 
tidigare nämnt, utgör ett viktigt och köpstarkt segment på marknaden som det 
fortfarande finns lite forskning om. Vilket gör att det därför krävs mer studier om 
området för att vi ska få en ökad förståelse för unga kvinnors användande av 
onlinerecensioner. 

1.2 Problemformulering 
Hur förändrar användningen av onlinerecensioner unga kvinnors syn på varumärket då 
de handlar kläder och skor via internetbutiker?         

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att få mer förståelse och kunskap i hur unga kvinnors syn på 
varumärket förändras av användandet av onlinerecensioner. Detta gör vi genom att 
undersöka hur deras varumärkesattityd förändras såväl som hur deras inställning till 
varumärkesfunktionerna förändras efter att de har läst onlinerecensioner då de handlar 
skor och kläder via internetbutiker.  

1.4 Avgränsning och begränsning  
En begränsning vi har gjort i vår studie är att endast studera onlinerecensioner vid 
konsumtion av kläder och skor, vilket är en begränsning vi gjort med hänsyn tagit till 
hur enormt olika varor det finns på marknaden och vilken arbetsinsats det skulle krävas 
att undersöka alla dessa. Vår studie är även begränsad till att enbart behandla tre olika 
varumärken som vi valt efter att ha genomfört en förstudie (vilken det kan läsas mer om 
i avsnittet om enkätkonstruktion). Varumärkena som vi begränsat oss till är Nike, Levis 
och Veromoda. Den bristande kunskapen om kvinnor och onlinerecensioner har gjort att 
vi även valt att begränsa oss till att studera kvinnliga konsumenter. Åldern av de som 
ingår i vår undersökning har vi valt att avgränsa till åldrarna 18-36 år trots att hela 
åldersspannet som ingår i generation Y egentligen består av personer i åldrarna 16-36. 
Den avgränsningen har vi gjort eftersom vi anser att de kvinnor som är över 18 år anses 
i Sverige vara myndiga och därmed mogna att ansvara för sin egen ekonomi därav vi 
ansåg 18 år vara en mer lämplig utgångspunkt än 16 år eftersom undersökningen gäller 
konsumtion av kläder och skor. En annan avgränsning vi har gjort är att avgränsa vårt 
urval till kvinnliga studenter i Umeå, vilket i sig kan ses som två skilda avgränsningar. 
Umeå begränsar området för vår undersökning och den gjorde vi eftersom vi inte har 
resurserna och möjligheterna att göra eller sprida undersökningen till att ingripa hela 
Sverige. Avgränsningen till att undersöka kvinnliga studenter gjordes med hänsyn taget 
till att dessa generellt sett är i rätt åldersgrupp som vi vill undersöka men även för att de 
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för oss var enkla att få tag på. För och nackdelar med valet att ha studenter som 
respondenter kommer att behandlas vidare i avsnittet om hur vi har utfört vårt urval. En 
annan sak som utgör en begränsning för vår studie är det faktum att den bygger på en 
experimentell enkätstudie.  Vilket innebär att förändringen som vi undersöker i 
kvinnornas varumärkesattityd och inställning till varumärkena Nike, Levis och 
Veromoda, enbart är en skattning av deras reaktion på onlinerecensioner i verkligheten, 
eftersom situationen är fiktiv.  

1.5 Begreppsförklaring 
 
• Internethandel: Internethandel kan delas in i två kategorier direkt och indirekt 

internethandel. Direkt internethandel innebär att konsumenten får varan levererad 
direkt via internet i samband med köpet t.ex. köp av musik. Indirekt internethandel 
är den typ av köp som görs via internet men som levereras på traditionellt fysiskt 
vis. (Fredholm, 2002, s. 21)  
 

• Unga kvinnor: Med unga kvinnor menar vi, de kvinnor som enligt Tapscott (2008, 
s. 16) ingår i generationen Y och som idag är mellan 16-36 år gamla. 
 

• Word of mouth (WOM): Muntliga konversationer mellan sändare och mottagare, 
som handlar om ett varumärke, en produkt, en tjänst eller en återförsäljare, där 
sändaren inte är någon form av kommersiell källa. (Arndt, 1967, s. 5) 
 

• Online word of mouth (online WOM): Samma definition som WOM, men som 
utövas över internet vilket leder till att personerna i fråga inte har muntliga 
konversationer och personlig kontakt utan allt sker elektroniskt. (Schindler & 
Bickart, 2005, s. 35) 
 

• Onlinerecensioner: En form av online WOM som publiceras på internet och som 
består av kommentarer från faktiska konsumenter. (Chatterjee, 2001, s. 129)  
 

• Varumärkesattityd: En individs föreställningar om ett objekt som summeras och 
värderas till att forma individens attityd till ett objekt. (Fishbein, 1963, s.233) I 
detta fall summeras och värderas konsumentens föreställningar om varumärket till 
att bilda konsumentens varumärkesattityd. 
 

• Varumärkesfunktion: De funktionerna som bygger upp ett varumärke och som 
uppfattas och påverkar konsumentens syn av varumärket. (Uggla, 2003, s. 29-30)  
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2. VETENSKAPLIG METOD 
 
Det här avsnittet syftar till att förklara vårt val av ämne men även till att redogöra för 
såväl förförståelse, verklighetssyn och vårt vetenskapliga förhållningssätt. I avsnittets 
senare delar presenteras vidare studiens forskningsdesign och val av teori samt 
källkritik till dessa. 

2.1 Ämnesval och förförståelse 
Allt mer handel sker i dagens teknologiska samhälle via internet och allt fler funktioner 
för att underlätta kundernas köpbeslut finns nu på internetbutikernas hemsidor, 
onlinerecensioner är en sådan funktion. Vi som skriver den här uppsatsen är födda 
under senare delen av 1900-talet och mitt i teknologins framväxt, vilket gör att vi tillhör 
generationen Y. Detta har medfört att vi är vana vid att hantera internet och inte minst 
använder internet frekvent för att handla exempelvis kläder och skor via internetbutiker. 
Då vi har handlat via internet har vi båda två kommit i kontakt med funktionen 
onlinerecensioner och själva använt dessa då vi ska ta köpbeslut. Vi är båda två överens 
om att vi har en positiv inställning till dess existens. Detta eftersom vi båda anser att de 
är till stor hjälp då det kommer till att ta köpbeslut eftersom det exempelvis är svårt att 
veta hur plagget eller skorna ser ut i verkligheten då det endast syns på bild i 
internetbutiken. Vi anser oss påverkas av dessa recensioner eftersom det är en 
utelämnande situation att handla via internet, då det inte möjliggör för oss att testa 
produkten innan vi köper den. Hur vi påverkas av recensionerna beror lite på från fall 
till fall, men vi är överens om att vi någon gång har blivit påverkade såväl av positiva 
som av negativa recensioner men även av hur stort antal det är som skriver liknande 
utlåtanden. Dessa erfarenheter som vi har samlat ihop genom åren har gjort att vi har en 
praktisk förförståelse för vårt ämnesval som kan komma att påverka vår studie åt det 
positiva hållet eftersom vi båda två anser att onlinerecensioner är något bra. Vi strävar 
dock mot att hålla oss så pass neutrala som vi kan till vårt val av ämne. Detta för att 
minimera att vi påverkar vår egen studie åt något håll som i vårt fall skulle tänkas 
påverka vår studies vinkel till att bli mer positiv. 
 
Trots vår bristande teoretiska förförståelse så anser vi oss ha en bra utgångspunkt inför 
vår fortsatta studie inom vårt valda ämne. Det grundar vi på att vi båda två är studenter 
på Handelshögskolan i Umeå och har kommit i kontakt med området marknadsföring då 
vi läst kurser inom företagsekonomiämnet. Detta gör att vi inte är helt och hållet 
nybörjare inom området vilket underlättar för oss inte minst i vår 
informationssökningsprocess men även då vi analyserar och bearbetar vår 
undersökning. 
 
Då vi vet att vi själva påverkas av att läsa onlinerecensioner har vi ett intresse av att se 
hur andra internetshoppare påverkas. Särskilt att titta på kvinnor i samma ålder som oss, 
som också har vuxit upp med teknologin och framförallt internet i blodet. Eftersom den 
generationen anses vara bättre än tidigare generationer på att hantera och använda 
internet (Eisner, 2005, s. 6), och därför kan tänkas påverkas mer av onlinerecensioner. 
Eftersom de är vana att till exempel interagera med andra personer de inte känner via 
internet. Utifrån detta växer intresset för vårt ämnesval, vilket vi ämnar studera ur ett 
konsumentperspektiv, eftersom det är ur ett konsumentperspektiv vi ser det då vi återgår 
till våra egna personliga erfarenheter. Anledningen till att vi redovisar vår förförståelse 
inom vårt valda ämnesområde för läsaren är, eftersom den kan påverka hur vi tolkar den 
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informationen vi möter och hur vi lägger upp vår undersökning vilket kan komma att 
påverka vår studie (Thurén, 2007, s. 62). 

2.2 Verklighetssyn 
I vårt sätt att se på verkligheten anser vi att varumärkesattityder formas och existerar 
oavsett om konsumenten vet om det eller inte och att den påverkar hur konsumenten 
beter sig i olika avseenden, exempelvis när det kommer till handel. Varumärkesattityden 
skapas enligt tidigare teorier av en mängd olika saker, exempelvis med hjälp av 
varumärkesfunktioner. Dessa existerar och är något som företaget bakom varumärket 
bygger upp och som konsumenten sedan möter då de kommer i kontakt med 
varumärket. Konsumenten kan inte påverka varumärkets varumärkesfunktioner utan får 
förhålla sig till de funktioner som företaget har byggt upp varumärket utav. Utifrån detta 
anser vi att vi har det ontologiska synsättet objektivism. Det objektivistiska synsättet 
innebär nämligen att vi ser det som att våra kvinnliga konsumenter möter en verklighet 
som de inte kan påverka och som är oberoende av dem (Bryman, 2011, s. 36-37). 
Verkligheten som finns utgör en slags ram som våra kvinnliga konsumenter får finna 
sig i och förhålla sig till (Bryman, 2011, s. 36-37). Vilket stämmer väl in på hur vi 
uppfattar våra kvinnliga konsumenters verklighet. 
  
I vår kandidatuppsats ämnar vi som tidigare nämnt i uppsatsens problembakgrund, att få 
en ökad förståelse och kunskap om huruvida kvinnors varumärkesattityd och deras 
inställning till varumärkesfunktionerna förändras efter att de har läst onlinerecensioner 
då de handlar skor och kläder via internetbutiker. Vi undersöker detta genom en 
enkätundersökning som utformas utifrån vetenskapligt granskade teorier, vilket vi anser 
minskar risken för att studiens objektivitet kan ifrågasättas. Självklart har forskarna som 
står bakom dessa teorier egna värderingar, likt vi som skriver den här uppsatsen har våra 
men eftersom deras teorier blivit vetenskapligt granskade anser vi att dessa inte borde 
vara allt för vinklade åt något specifikt håll. Vi är medvetna om att våra värderingar och 
förförståelse inom området, omedvetet kan påverka vår forskning i olika stadium även 
om vi har varit uppmärksamma på att minimera deras påverkan (Bryman, 2011, s. 43-
44). Genom att vi är medvetna om detta problem kan vi ta med oss det i vårt fortsatta 
arbete med uppsatsen för att sträva mot att förhålla oss så neutrala till ämnet som vi kan, 
för att ge vår studie bästa förutsättningen till att bli så objektiv som möjligt. 
  
I alla studier är det viktigt att redogöra för författarnas verklighetssyn då detta är av stor 
vikt eftersom det till stor del påverkar hur studien kommer genomföras och hur 
resultaten av den kommer att tolkas i slutändan. Genom att redogöra för vår 
objektivistiska verklighetssyn kan vi därför ge den som läser vår kandidatuppsats en 
möjlighet till att se hur vi ser på vår verklighet för att därefter möjliggöra för denne att 
veta vad våra slutsatser grundar sig i. (Bryman, 2011, s. 43-44) 

2.3 Kunskapssyn 
Vi nämnde i tidigare del av det här avsnittet att vi har valt att utforma vår studie genom 
att använda teorier som sedan tidigare blivit vetenskapligt granskade och säkerställda. 
Genom att mäta och använda oss av statistiska test för att undersöka om det finns någon 
förändring i våra kvinnliga respondenters attityd och inställning till 
varumärkesfunktionerna, ämnar vi att hamna så nära den sanna kunskapen som möjligt. 
Det här arbetssättet som vi använder är typiskt för positivismen (Bryman, 2011, s. 30). 
Positivismen kopplas ofta ihop med kvantitativ forskning, vilket är den typ av forskning 
som vår enkätstudie faller under (Bryman, 2011, s. 40). Vidare menar Bryman (2011, s. 
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30) att det som positivismen räknar till kunskap är den källan till kunskap som antingen 
kan ses med hjälp av våra sinnen eller det som vi logiskt kan räkna ut. Genom vår 
enkätundersökning får vi data som vi sedan kommer att kritiskt granska och analysera 
och att kvantifiera är något som ofta präglar den positivistiska traditionen eftersom det 
möjliggör logiska slutsatser (Bryman, 2011, s. 40). Vi har i avsnittet om vetenskapssyn 
redan redogjort för vår objektivistiska syn på vetenskap. Att forskning hålls objektiv är 
en viktig del av den positivistiska kunskapssynen (Bryman, 2011, s. 30). Vilket vi 
strävar åt att respektera genom att vi strävar åt att förhålla oss neutrala till vår studie i 
största möjliga mån. 

2.4 Ansats 
Vi har i tidigare avsnitt ovan nämnt att vår datainsamlingsmetod för vår studie kommer 
att vara en enkätundersökning vilket är en kvantitativ metod som är vanligt 
förekommande i studier med en positivistisk syn på kunskap (Bryman, 2011, s. 40).  
Valet av enkät baseras på argumentet att vi vill uppnå en sann kunskap genom 
statistiska test, vilka kräver data. Sådan här data samlas enklast in genom en 
enkätundersökning eftersom den möjliggör fler respondenter än om vi istället valt att 
använda någon form av intervju. Genom att vi utifrån teorierna härleder frågor ämnar vi 
se huruvida dessa verkar stämma och att det faktiskt är så i verkligheten. Frågorna som 
härletts ur vår teoriram syftar till att ge oss mer förståelse och kunskap om vår 
problemformulering och vårt syfte. Detta sätt att arbeta stämmer in på den deduktiva 
ansatsen som innebär att vi utifrån teorin deducerar hypoteser som lägger grunden och 
styr själva processen med att samla in data till studien (Bryman, 2011, s. 26).  Utifrån 
vår studies syfte, handlar hypoteserna enbart om att se huruvida det finns ett samband 
eller en förändring i kvinnornas attityd och inställning till varumärkets funktioner och 
om det är tillräckligt signifikant för att förkasta grundhypotesen. 
 
Efter vår datainsamling kommer vi att sammanställa vår insamlade data och analysera 
den utifrån vår problemformulering och syfte samt våra hypoteser, men även sträva 
efter att se om vårat resultat liknar de teorier som är presenterade i vår teoriram. Även 
dessa steg är en del i den deduktiva ansatsens senare delar som handlar om precis det vi 
just förklarat, nämligen att återkoppla resultatet till teorin för att sedan eventuellt 
omformulera teorin (Bryman, 2011, s. 26). 

2.5 Litteratursökning 
För att samla kunskap inför vår studie har vi gjort en informationssökning och de 
sökningar vi har gjort har främst gjorts i de databaser som vi har tillgång till genom 
Umeå Universitets bibliotek. Vi har nästan uteslutande använt oss av databasen 
Business source premier i vår sökning, dock har det hänt att vi ibland sökt upp en artikel 
i Google Scholar då vi inte har kunnat finna den i universitetsbibliotekets databaser.  I 
det inledande skedet av vår studie började vi med att leta upp synonymer till de 
teoriområden som vi skulle komma i kontakt med. Efter det steget kunde vi sedan dra 
slutsatser om vilka av dessa orden som förekom mest frekvent och då välja att använda 
oss av samma sökord vidare i vår informationssökning. Sökord och uttryck som vi 
använt oss mycket av är t.ex. ”online reviews”, ”word of mouth”, ”online word of 
mouth”. Dessa ger dock väldigt många sökträffar vilket gjort att vi valde att begränsa 
sökningarna ytterligare genom att kombinera våra sökord, ett exempel var då vi sökte på 
”online reviews” men lade till ”consumer” i sökningen. Detta smalnade av våra 
sökningar enormt mycket och gjorde att vi gick ifrån att ha cirka 863 träffar till att få 
mer hanterbara 302 träffar. För att hitta artiklar specifikt med kvinnor som studieobjekt 
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sorterade vi ut dessa genom att även lägga till ”women” i sökningen, vilket gav oss 4 
träffar. Kombinationerna gjorde det mer hanterbart för oss att systematiskt gå igenom de 
träffar vi fått för att se vilka som var relevanta för just vår studie. Vi använde oss även 
av filter som peer-reviewed och årtals begränsningar, detta för att enbart fånga upp 
vetenskapligt granskade artiklar och aktuella artiklar inom våra områden för att öka 
aktualiteten och trovärdigheten i vårt teorikapitel. Årtalsbegränsningen användes i det 
fall vi fick alltför många träffar vilket gjorde att vi valde att smalna av vår sökning till 
de vetenskapliga artiklarna som kommit mellan åren 2000-2012. 
  
Litteraturen som vi använt oss av i både såväl metoddelar som i teorikapitlet har vi 
funnit genom att söka i Umeå universitetsbiblioteks register på samma sökord som vid 
vår artikelsökning. Flera böcker som används i teoridelen har vi även hittat genom att de 
finns citerade i de vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av, vi anser därför att 
dessa stärker trovärdigheten att den litteraturen som vi valt faktiskt är trovärdig. Vi har 
strävat efter att de böcker vi använt ska vara så aktuella som möjligt genom att använda 
de senaste upplagorna i de fall det är möjligt. Dock har vi i vissa fall haft otur med att 
senaste upplagan redan varit utlånad vilket har gjort att vi fått nöja oss med en äldre 
upplaga. Vi anser inte att det innebär något större hot för böckernas trovärdighet då 
böckerna det handlar om varit tryckta i flera olika upplagor. Vilket vi anser tyder på att 
det är en bra och erkänd källa till kunskap, eftersom en bok av sämre kvalitet inte borde 
tryckas i flera upplagor. 

2.6 Teorival 
För att samla kunskap inom området och bygga upp vår kunskap om området har vi 
som tidigare nämnt använt oss av källor likt böcker och vetenskapliga artiklar. Eftersom 
vi i vår undersökning kommer att undersöka unga kvinnor som handlat kläder och skor 
via internetbutiker med onlinerecensioner, är det intressant att beröra 
konsumentbeteende i vår uppsats. Konsumentbeteende som studieområde är väldigt 
brett och i uppsatsen tas enbart referensgruppen och dess funktion i konsumentens 
informationssökningsprocess upp. Detta blir viktigt att ta upp då onlinerecensioner 
räknas till den virtuella referensgruppen. Teoridelen om konsumentbeteende inleder 
resten av teorikapitlet och byggs upp av böcker skrivna av välkända författare inom 
området så som exempelvis Philip Kotler, Kelvin Lane Keller och Micael Dahlén. 
(Kotler & Keller, 2006 ; Dahlén & Lange, 2009)  
  
Eftersom onlinerecensioner är ett huvudområde inom vår studie anser vi att det är 
viktigt att förklara vad det är för typ av funktion men även vad det har utvecklats 
ur.  Därför inleder vi med att förklara det kända fenomenet WOM för att sedan komma 
in på den internetbaserade WOM, versionen online WOM. Detta eftersom 
onlinerecensioner är en form av online WOM. Dessa delar är till allra största del 
uppbyggda av vetenskapliga artiklar av olika forskare. Ett urval på forskare vars studier 
återfinns i dessa delar är exempelvis Arndt, Schindler och Bickart såväl som Senecal 
och Nantel. (Arndt, 1967; Schindler & Bickart, 2005; Senecal & Nantel, 2004) 
  
I teorikapitlets senare del kommer vi in på varumärket, varumärkets 
varumärkesfunktioner och konsumentens varumärkesattityd. Detta eftersom det är 
intressant att se vad ett varumärke har för funktion för konsumenten och för få mer 
kunskap om de funktioner som inverkar på konsumentens varumärkesattityd. Denna del 
byggs upp av en kombination mellan böcker och vetenskapliga artiklar. Detta syns 
särskilt tydligt i delen om varumärkets varumärkesfunktioner där vi utgår från vad 
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Uggla (2003, s. 29-30) och Melins (1997, s.28-30) varumärkesfunktioner, för att sedan 
se till funktionerna trygghet, image/status och kvalitet som bekräftas av studier inom 
ämnet. (Özomer, 2008; Erdoğmuş, & Büdeyri-Turan, 2012; Murray, 1991) 

2.7 Källkritik 
Genom att tänka källkritiskt i vår informationssökning kan vi sortera ut och endast 
använda de källor som vi anser håller hög trovärdighet (Thúren, 2005, s. 9). Thúren 
(2005, s. 13) nämner fyra kriterier som författare bör tänka på då det gäller att granska 
de källor som används. Dessa fyra kriterierna är äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. Kriteriet om äkthet handlar om att källan ska vara den sanna källan och 
tidssambandet syftar till att det bör vara så kort tidsspann mellan händelsen och när 
källan skriver om den. Vidare handlar kriteriet oberoende om att källan inte ska vara 
refererat till någon annan källa och kriteriet för tendensfrihet bygger på att källan inte 
ska ha någon anledning till att ge en falsk bild av det den berättar pga. exempelvis egna 
intressen i frågan. (Thúren, 2005, s. 13). Genom att vi till stor del använt oss av 
vetenskapligt granskade artiklar vilka oftast är skrivna under 2000-talet anser vi oss 
uppfylla kriterierna för äkthet, tendens, oberoende samt kriteriet om tidssamband. 
Eftersom de använda artiklarna oftast varit skrivna under 2000-talet anser vi även att 
dessa uppfyller, Ejvegårds (2003, s. 64) färskhetskriterium som menar att nyare källor 
är att föredra framför gamla. 
  
Genom att vi främst använder aktuella vetenskapliga artiklar som i stor utsträckning 
skrivs i samband med att forskarna gör undersökningen, minimeras risken för att 
forskaren ska presentera felvinklade resultat eller hinna glömma bort detaljer av 
händelsen. Vilket gör att vi anser att kriteriet för tidssamband och färskhetskrav är 
uppfyllda och att artiklarna blivit vetenskapligt granskade anser vi uppfyller kravet för 
äkthet. Vi har vidare strävat efter att i största möjliga mån leta upp grundkällan i de 
artiklar som refererat till tidigare artiklar. Detta har vi gjort för att undvika att någon del 
av kunskapen blir fel på vägen, exempelvis genom att bitar faller bort vid andra 
forskares omtolkning eller genom feltolkningar av grundkällans resultat (Thúren, 2005, 
s. 53). Ett sådant fall där vi har gjort avsteg från kriteriet är i en äldre studie gjord av 
Whyte 1954, eftersom vi inte har kunnat hitta Whyte’s egen artikel. Därför valde vi att i 
det fallet att göra en andrahandsreferering till Brown & Reingens studie från 1987, då vi 
ansåg att Whyte’s studie var viktig för oss att ha med i vår studie. Vår strävan mot att 
använda grundkällan anser vi uppfyller Thuréns (2005, s.13) kriterium om att 
kunskapen ska vara oberoende. Det sista kriteriet tedensfrihet som handlar om att källan 
ska ge en korrekt bild av verkligheten och inte vara vinklad av forskaren, är det kriteriet 
som enligt oss är svårast att ha fullständig kontroll över. Vi tror dock att vi genom att 
använda oss av flera vetenskapliga artiklar skrivna av olika forskare inom samma 
område samt att vi som tidigare nämnt endast använt vetenskapligt granskade artiklar, 
bör minskat risken för att våra källor på något vis skulle vara vinklade och ge felaktig 
information. 
  
I uppsatsens problembakgrund har vi använt oss av undersökningar gjorda av andra för 
att ge en bredare helhetsblick över hur det ser ut i landet då det gäller den svenska 
befolkningens internetanvändning. Dessa undersökningar har gjorts av Internetstatistik 
(Internetstatistik, 2012) och E-barometern (HUI Research, 2012). Dessa källor är inte 
vetenskapligt granskade men då undersökningarna kommer från svenska institut som 
har för uppgift att lämna trovärdig information om hur internetutvecklingen och 
användningen hos befolkningen i Sverige ser ut, anser vi att dessa är trovärdiga. 
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Källorna har även haft resurser som gjort det möjligt att genomföra stora 
undersökningar med välarbetade urval då de har tillgång till register. Vilket medför att 
de får ett bra slumpmässigt urval som förenklar en generalisering (Bryman, 2011, s. 
305-306). Detta anser vi stärker undersökningarnas trovärdighet ytterligare. 
I uppsatsens metoddelar handlar det om att förklara och argumentera för våra val av 
såväl kunskapssyn som datainsamlingsmetod. För att bygga upp vår argumentation och 
stödja våra val har vi valt att använda oss av en del litteratur i dessa metoddelar. Den 
boken som främst har använts i metoddelarna är boken Samhällsvetenskapliga metoder 
från 2011 skriven av Alan Bryman, vilket är en bok vi tidigare har använt i kursen 
Vetenskaplig metod och därför är välbekanta med. Då detta är en kursbok är vi väl 
medvetna om att den presenterar metoderna översiktligt och förstår att det innebär en 
begränsning att använda den. För att styrka trovärdigheten i dessa delar har vi därför 
valt att använda oss av andra metodböcker för att komplettera de områden som behövs 
stärkas. Exempel på författare av de metodböcker vi kompletterat med är Thúren, 
Ejvegår samt Eliasson. 
  
För att skaffa oss en bild om hur det kunskapsmässiga läget inom vårt teoriområde ser 
ut, men även för att skapa en helhetsbild över situationen, har vi i vår problembakgrund 
men även i teorikapitlet använt såväl litteraturkällor som vetenskapliga artiklar. Då vi 
värderar grundkällan högre än färskhetskravet har vi dock valt att i vissa delar använda 
relativt mycket litteratur i form av böcker. Delarna det gäller är främst avsnitten i 
teorikapitlet som handlar om marknadsföring, varumärket och varumärkets funktion. De 
böcker vi använt är väl citerade i de vetenskapliga artiklarna vi arbetat med. Vilket har 
gjort att vi därför valt att gå till grundkällan för att fånga grundkällans tolkning och inte 
riskera att blanda in någon annan forskares tolkning i det vi skriver. Böckerna som vi 
använt är skrivna av välkända författare med stor kunskap inom marknadsföring och 
varumärken, två exempel på en sådan bok är Principles of Marketing från 2006 som är 
skriven av Philip Kotler och Gary Armstrong och Micael Dahlén och Fredrik Langes 
bok Optimal marknadskommunikation från 2009. Alla dessa är välkända ansikten och 
författare inom området marknadsföring vilket stärker böckernas trovärdighet. 
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 3. TEORIKAPITEL 
 
I teorikapitlet skildras de valda teorierna som lagt grunden till vår kvantitativa studie 
och analys. I inledningen introduceras en teoriöverblick över vår teoretiska 
referensram för att ge läsaren en klar bild av de valda teorierna. 

3.1 Inledning  
I teorikapitlets inledande del presenteras teori om referensgruppens inverkan på 
konsumentens informationssökning och dess köpbeslut, vilket är en del av teoriområdet 
konsumentbeteende. Detta leder sedan in läsaren på området som handlar om WOM och 
dess påverkan på konsumenten, för att sedan redogöra för hur den utvecklats till en 
internetbaserad version som kallas online WOM. Vilket syftar till att leda in läsaren till 
teoridelen om onlinerecensioner, eftersom onlinerecensioner är en form av online 
WOM. 
  
Vidare definieras varumärket ur konsumentens synvinkel med hänsyn taget till det 
perspektiv som redogjorts för i den vetenskapliga metoddelen, för att därefter föra in 
läsaren på teorier om konsumentens varumärkesattityd. För att senare leda in läsaren på 
teoridelen som strävar efter att förklara olika varumärkesfunktioner och de delar som 
enligt Uggla (2003, s. 29-30), Melin (1997, s. 28-30) och tidigare studier gjorda i 
området menar ingår. 
  
Den avslutande delen av teorikapitlet innehåller en modell som vi har byggt upp utifrån 
de teorier som behandlats i teorikapitlet. Utifrån den ämnar vi undersöka vår 
problemformulering och vårt syfte för att få mer förståelse och kunskap om hur deras 
inställning till varumärkesfunktionerna förändras då de använder sig av 
onlinerecensioner, samt hur varumärkesattityden förändras utav onlinerecensioner.   

3.2 Konsumentbeteende vid köpbeslut 
När en konsument lägger märke till ett problem eller ett behov som kräver ett inköp 
börjar den att leta efter relevant information inför sitt köpbeslut. Beroende på vad det är 
för typ av köp ser informationsprocessen olika ut men den inleds dock nästan alltid med 
att konsumenten rannsakar sig själv efter information. I det fall den interna 
informationen inte är tillräcklig fortsätter sökningen externt. Informationssökningen 
syftar till att minska konsumentens osäkerhet kring köpet genom att öka kunskapen om 
sina alternativ och därigenom öka sina chanser att göra ett välgrundat beslut. (Dahlén & 
Lange, 2009, s.51-52).  
 
Konsumentens informationssökning ingår i den inledande delen av köpbeteendet 
(Blackwell et al., 2006, s. 70). Kotler och Keller (2006, s. 174) menar att detta 
köpbeteende influeras av olika faktorer, varav en av dessa faktorer är den sociala som 
utgörs av referensgrupper. Det finns flera olika typer av referensgrupper som alla kan 
komma att påverka konsumentens val av varumärke och produkt (Kotler & Keller, 
2006, s.176-177). Ett exempel på en studie som påvisar hur betydelsefull en 
referensgrupp kan vara för konsumentens köpbeteende, är en studie gjord av Whyte 
(1954, refererad i Brown & Reingen, 1987, s. 350), där det framgår utav studien att 
studieobjektens val av AC enbart kunde förklaras av informationen som utbytts mellan 
grannarna i området. Grannarna kan här ses som en referensgrupp som samtalar med 
varandra och utbyter erfarenheter med varandra om produkter som de har köpt eller 
funderar på att köpa (Kotler & Keller, 2006, s. 176-177). En annan viktig referensgrupp 
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som Blackwell et al (2006, s. 524) menar har vuxit fram med teknologins hjälp är den 
virtuella referensgruppen. I den här gruppen ingår personer som konsumenten kommer i 
kontakt med genom Internet, exempelvis genom chatrum eller liknande. Där kan 
konsumenterna utbyta information med varandra på ett sätt som innan inte var möjligt, 
vilket medför att recensioner sprids längre än inom de närmaste referensgrupperna. 
(Blackwell et al., 2009, s. 524) 

3.3 Word of mouth 
Den tidigare nämnda studien av Whyte (1954, refererad i Brown & Reingen, 1987, s. 
350) där det framgick att konsumenterna i ett grannskap grundade sina köpbeslut utifrån 
vad de hade fått för information av de andra konsumenterna i grannskapet är således 
även ett utmärkt exempel på hur “word of mouth” (WOM) kan se ut och fungera i 
verkligheten. Vi har valt att utgå ifrån Arndts (1967, s. 5) definition av WOM: 
 
 "Oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator whom 
the receiver perceives as noncommercial, regarding a brand, a product, a service or a 
provider"  
 
Det Arndt (1967, s. 5) menar är muntliga konversationer mellan en sändare (som inte 
agerar utifrån ett marknadsföringssyfte) och mottagare som handlar om varumärken, 
produkter, tjänster eller återförsäljare räknas som WOM. Det har gjorts otaliga studier 
om fenomenet och många av dessa delar slutsatsen om att WOM är inflytelserik då det 
kommer till att influera och påverka andra konsumenter i deras köpprocess (Arndt, 
1967, s. 295: Richins, 1983, s. 76: Herr et al., 1991, s.460). Studier visar även att WOM 
inte enbart påverkar konsumenten på kort sikt utan att den även har inflytande över 
konsumenten på lång sikt (Bone, 1995, s. 221-222). Studier visar även att positiv 
respektive negativ WOM påverkar konsumenterna olika mycket. Det är en slutsats som 
Podnar och Javernik (2012, s. 159-160) drog utav sin studie, där resultatet visade att 
negativ WOM påverkar konsumenterna mer än positiv WOM. Studien visade även att 
negativ WOM påverkar konsumenternas attityd negativt och att sannolikheten för köp 
minskar. (Podnar & Javernik, 2012, s. 159-160) 

3.3.1 Online Word of mouth 
Internetutvecklingen har gjort att WOM har utvecklats, Schindler och Bickart (2005, s. 
35) kallar den nya formen av WOM som utspelar sig på internet för ”online word of 
mouth” och ”internet word of mouth”. Konsumenterna har på så vis fått en större 
möjlighet och makt då de via nätet kan sprida sina åsikter, känslor, erfarenheter och 
recensioner av produkter eller tjänster. Eftersom de använder Internet stannar inte 
tankarna längre inom den närmaste kretsen utan de kan nu nå ut till stora delar av 
världen, vilket också gör online WOM betydelsefullt när det kommer till att påverka 
konsumenters beteende.(Schindler & Bickart, 2005, s. 36-37) När konsumenter 
använder online WOM kan de tillgodogöra sig mer information och ta del utav olika 
synvinklar från folk med mer vetskap om produkten eller tjänsten, innan de fattar sitt 
beslut (Constant et al., 1996, s.129-130). Constant et als (1996, s.129-130) studie visar 
vidare att trots bristen på personlig koppling mellan mottagare och sändare så får 
mottagaren användbar information som hjälper dem i deras köpprocess. 

3.3.2 Onlinerecensioner 
Schindler och Bickart (2005, s. 37-38) menar att det finns olika former av online WOM 
och att dessa skiljer sig åt i vissa dimensioner. En sådan dimension är hur pass synlig 
den är för andra konsumenter. E-post är en form som de tar upp som mindre synlig 
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eftersom den enbart skickas till en eller ett fåtal personer medan till exempel 
publicerade recensioner som blogginlägg kan läsas av en bredare publik. (Schindler & 
Bickart, 2005, s. 37-38) Den informationen som är publicerad finns också kvar en 
längre tid och detta tillsammans med synligheten gör att Schindler och Bickhart (2005, 
s. 37-38) menar att den formen av online WOM är viktigare. 
 
En form av publicerad online WOM som Chatterjee (2001, s. 129) tar upp i sin studie är 
onlinerecensioner och definierar dessa som kommentarer från faktiska konsumenter. På 
senare tid har allt fler internetbutiker börjat använda onlinerecensioner på sina 
hemsidor, vilket inte enbart är positivt för konsumenterna utan även ger vissa fördelar 
för företagen. Enligt en undersökning gjord av företaget Goldstar (Goldstar, 2007) 
framgår det att deras konsumenter faktiskt föredrar att använda sig av hemsidor som 
använder sig av onlinerecensioner. 
 
I tidigare studier framgår det att onlinerecensioner påverkar konsumenternas produktval 
och att konsumenter väljer den rekommenderade produkten dubbelt så ofta. Det framgår 
vidare att onlinerecensioner är den mest betydande rekommendationen trots att 
konsumenter erkänner att de tycker att expertutlåtande innehåller mer kunskap och att 
onlinerecensioner är mindre pålitliga. (Senecal & Nantel, 2004, s. 167-168) 
 
Negativa onlinerecensioner har en betydande effekt på konsumentens syn på 
varumärket och Bambauer-Sachse och Mangolds (2011, s. 44) studie visar att det leder 
till att synen på varumärket blir sämre än innan recensionen. Deras studie visar också att 
inte ens de varumärken som konsumenten säger sig ha större kunskap om är immuna 
mot de negativa onlinerecensionerna. (Bambauer-Sachse & Mangold, 2011, s. 44) 
 
I Bambauer-Sache och Mangolds (2011, s. 44) studie ovan visade resultaten att negativa 
onlinerecensioner har effekt. Det har även gjorts studier för att undersöka huruvida 
negativa kontra positiva onlinerecensioner påverkar konsumenternas köpintentioner 
olika mycket (Bae & Lee, 2011, s. 211). Resultatet av Bae och Lees (2011, s. 
211) studie talar för att så är fallet, då resultatet av deras studie visar att negativa 
onlinerecensioner är mer inflytelserika än positiva onlinerecensioner. 
 
De upptäcker även att det verkar finnas en skillnad mellan könen i hur 
onlinerecensioner används och uppfattas, då resultatet visar att kvinnor är mer benägna 
än män att lita på och influeras utav onlinerecensioner. Vidare visar studien att de 
negativa recensionerna tenderar att ha en större negativ effekt på kvinnors köpbeslut 
och att kvinnor ser de negativa recensionerna som mer användbara än de positiva. (Bae 
& Lee, 2011, s. 211) 

3.4 Varumärke 
I tidigare nämnd studie gjord utav Bambauer-Sachse och Mangolds (2011, s.44), 
framgår det att onlinerecensioner påverkar synen på varumärket. Genom vår 
artikelsökning har vi stött på en mängd olika definitioner på varumärken, dessa 
definitioner är ofta skrivna utifrån företagsperspektivet (Bengtsson, 2002, s.17). En 
traditionell definition utav varumärket är Aakers (1999, s. 7): 
 
“…distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, or package design) 
intended to identify the goods or services of either one seller or group of sellers, and to 
differentiate those goods or services from those of com-petitors”  
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Definitionen avser hur ett företag ska skapa sig ett varumärke utan hänsyn tagen till 
konsumenten och innebär att ett varumärke är det där lilla extra som gör att produkten 
eller tjänsten kan differentiera sig gentemot sina konkurrenter. Bengtsson (2002, s. 18) 
menar att företagets och konsumentens syn på varumärket bör skiljas åt. Detta eftersom 
företaget syftar till att skapa ett utstickande varumärke medan konsumentens syfte med 
att köpa ett varumärke beror på vad konsumenten tror sig kunna få ut av att köpa 
varumärket. 
 
Utifrån vår studies konsumentperspektiv har vi valt en definition som beaktar 
konsumentens del i varumärket. Detta är en definition gjord av Helibrunn (1999, 
refererad i Bengtsson 2002, s.18), som beaktar konsumenten och menar att 
konsumenten och dess konsumtion bör finnas med då varumärket definieras och 
definierar varumärket som följer: 
 
“A brand may be viewed not solely as a sign added to products to differentiate them 
from competing goods, but as a semiotic engine whose function is to constantly produce 
meaning and values”  
 
Helibrunns (1999, refererad i Bengtsson 2002, s.18) definition menar att ett varumärke 
inte bara är något som differentierar en produkt från konkurrenternas, utan att det även 
fungerar som en konstant motor som skapar mening och värde för konsumenter. 

3.5 Varumärkesfunktioner 
Alla varumärken besitter viktiga varumärkesfunktioner och Uggla (2003, s. 29-30) har 
skapat en modell om varumärkets varumärkesfunktioner. Utifrån köparens perspektiv 
finns det olika grundläggande funktioner som varumärket innehar, där en utav dessa är 
identifikation. Med identifikation menar han att konsumenten snabbt kan identifiera 
produkten, samt reducera kostnaden och sökprocessen i dennes köpbeslutsprocess. 
Genom att ha identifierat ett varumärke, behöver konsumenten inte välja mellan olika 
varumärken, utan kan välja mellan olika varianter av produkter inom varumärket 
istället. Konsumenten identifierar det kända, vilket är det som ger konsumenten en 
känsla utav varaktighet och trygghet. Förutom detta innehar varumärken en förmåga att 
reducera upplevd risk hos konsumenterna. Ett varumärke kan symbolisera olika saker 
för olika individer, så som att risken med ett varumärke redan minskats på grund utav 
tidigare identifierade egenskaper. (Uggla, 2003, s. 29-33) Detta är något som även 
Melin (1997, s. 28) anser, då han menar att varumärket fungerar som informationskälla 
utifrån konsumentens perspektiv.  Genom att utgå från ett varumärke, kan konsumenten 
få information om pris, kvalitet och funktion. I och med att konsumenten utgår från ett 
varumärke kan konsumenten jämföra andra produkter med varumärket som sin 
utgångspunkt, för att på så vis avgöra det bästa köpet.(Melin, 1997, s. 28) Melin (1997, 
s.29) anser även att varumärket är en riskreducerare, där kläder, bilar och läkemedel är 
exempel på varor då olika typer av risker kan uppstå. Om konsumenten väljer 
varumärken som är kända och väletablerade kan den upplevda risken minskas.( Melin, 
1997, s. 29) Enligt en studie som Laurent och Kapferer (1985, s. 43) gjort framgår det 
att köp utav varor som inte tillhör dagligvaror kan vara förknippade med risker, så som 
ekonomiska, sociala och/eller utav fysisk natur. Den upplevda risken kan reduceras 
genom att konsumenten skaffar sig mer information och erfarenhet om produkten eller 
tjänsten inför sitt köp (Murray, 1991, s. 13). Genom att sammanställa detta har vi valt 
att slå samman dessa till en gemensam varumärkesfunktion som vi i fortsättningen utav 
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studien kommer kalla trygghet.  
Uggla (2003, s. 33-35) menar även att varumärket kan vara en bärare av status och 
prestige, samt att det kan vara ett sätt att uttrycka sin självbild. Melin (1997, s. 29-30) 
anser även han att varumärket kan fungera som imageskapare för konsumenten, samt att 
varumärket har en symbolisk betydelse för varumärkesbäraren. Att använda varumärken 
kan för konsumenten vara ett sätt att uppfylla självförverkligande och för att bli socialt 
accepterad.(Melin, 1997, s. 29-30) Enligt en studie som Özomer (2008, s. 21) har gjort 
framgår det att varumärkets prestige har en positiv koppling med varumärkesattityden. 
O´Cass och Frosts (2002, s. 81) studie visar att social status, rikedom eller makt är 
något som ett prestigefyllt varumärke signalerar, samt att det har en positiv inverkan på 
attityden hos konsumenterna. Piacentini och Mailer (2004, s.54-55) har gjort en studie 
där det framgår att kläder används för att bedöma människor, samt för att själv uttrycka 
sig. Erdoğmuş och Büdeyri-Turan, (2012, s.410) menar på att livsstil och status 
reflekterar valet utav varumärke. Genom att sammanställa detta anser vi att dessa ovan 
nämnda varumärkesfunktioner tillsammans kan ingå under namnet image/status. Vi har 
därför valt att slå samman dessa till en gemensam varumärkesfunktion som vi 
hädanefter kommer kalla image/status.  
  
Uggla (2003, s.35-37) anser även att varumärket fungerar som kvalitetsgaranti. Det 
innefattar att ett starkt varumärke generellt har ett högre pris, vilket signalerar om god 
kvalitet. Detta är något som även Melin (1997, s. 29) anser att varumärket fungerar som, 
då han menar att varumärket fungerar som en grant, då varumärket garanterar produkter 
med jämn och konsistent kvalitet. Jämn kvalitet leder förmodligen till trogna kunder om 
de får sina behov tillfredsställda.(Melin, 1997, s.29) Enligt en tidigare studie framgår 
det att något som ger effekt på varumärkets attityd är upplevd kvalitet (Erdoğmuş, & 
Büdeyri-Turan, 2012, s.408). Ett varumärkes kvalitet får med större sannolikhet positiv 
utvärdering, ju bättre varumärkets personlighet stämmer överens med konsumenten. 
(Erdoğmuş, & Büdeyri-Turan, 2012, s.403) Utifrån detta anser vi att dessa 
varumärkesfunktioner tillsammans kan ingå under namnet kvalitet. Vi har därför valt att 
slå samman dessa till en gemensam varumärkesfunktion som vi hädanefter kommer 
kalla kvalitet.  
          
Utifrån Uggla (2003, s. 29-37), Melin (1997, s. 28-30) och de tidigare studierna gjorda 
utav Erdoğmuş, och Büdeyri-Turan (2012, s. 403-410), Piacentini och Mailer (2004, s. 
54-55), O'Cass och Frost (2002, s. 81), Özomer (2008, s. 21), Laurent och Kapferer 
(1985, s. 43) samt Murray (991, s. 13) har vi skapat vi en tabell. Tabellen visar och 
sammanfattar hur författarnas och studiernas varumärkesfunktioner syftar till samma 
saker. 
 
Tabell 1. Vår egen modell över varumärkesfunktionernas koppling 

 
 
Med denna tabell får vi en tydlig översikt över hur de olika varumärkesfunktionerna 
hänger ihop med varandra. Vi har valt att lägga samman funktionerna identifikation, 
informationskälla, riskreducerare och risk, som alla tre syftar till att minska risken och 
öka tryggheten. Tillsammans bildar de trygghet, vilket är en utav de tre 
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varumärkesfunktionerna vi valt att ta med i vår studie. Vi har vidare valt att lägga 
samman funktionerna image, imageskapare, status och prestige, eftersom vi anser att de 
i princip bygger på samma funktion. Detta får utgöra vår andra varumärkesfunktion som 
vi kommer kalla image/status. I den tredje och sista varumärkesfunktionen har vi valt 
att lägga samman kvalitetsgaranti, grant och kvalitet, eftersom de alla tre syftar till 
kvalitet. Tillsammans utgör dessa i vår studie varumärkesfunktionen kvalitet. 

3.6 Varumärkesattityd 
Enligt en tidigare studie framgår det att upplevd kvalitet är något som ger effekt på 
varumärkets attityd (Erdoğmuş, & Büdeyri-Turan, 2012, s.408). Att definiera uttrycket 
attityd är lättare sagt än gjort eftersom det är ett komplicerat begrepp.  Fishbein (1963, 
s. 233) menar att en individ har många föreställningar om ett givet objekt det kan t.ex. 
röra sig om egenskaper, attribut och värderingar. Vidare menar han att individen kan 
relatera objektet till ett annat objekt som individen i fråga har positiva eller negativa 
uppfattningar om. Genom en värdering och summering av dessa föreställningar, formas 
individens attityd mot ett objekt. (Fishbein, 1963, s.233) 
 
Enligt Kotler och Armstrong (2009, s. 175) har människor attityder gentemot nästan 
allting, allt från politik till kläder. Attityder handlar om att en person tycker om eller 
inte tycker om något. Konsumentens attityd till ett köp är något som kan påverkas utav 
en persons värderingar och övertygelser. Om en person har positiva uppfattningar om en 
produkt eller tjänst, anses den även ha en positiv attityd gentemot produkten eller 
tjänsten. (Aaker, 2004, s. 282) 
 
Aaker (2004, s. 282-283) menar på att det finns tre komponenter som formar attityd; 
kunskap, känsla och avsikt eller handling. Var och en av dessa komponenter påverkar 
en persons attityd. Kunskap symboliserar en persons information om ett varumärke. 
Informationen innehåller medvetenhet om att ett varumärke existerar, uppfattningar om 
dess karaktäristiska eller attribut och bedömningar som är relevanta för varumärket. 
Känsla innefattar en persons övergripande känslor gentemot ett objekt, en person eller 
situation, som graderas från att tycka om till att inte tycka om. Avsikt eller handling 
handlar om en persons framtida beteende mot varumärket. En person begränsas 
vanligen utifrån dess köpvanor och planering samt om det finns ekonomiska resurser 
och en vilja till att betala för varumärket. (Aaker, 2004, s. 282-283) 

3.7 Modell för den empiriska studien 
Huruvida onlinerecensioner förändrar kvinnors varumärkesattityd och inställning till 
varumärkesfunktionerna, är något vi ämnar undersöka och få större kunskap om med 
vår studie.  Tanken med vår modell vi skapat är att testa hur varumärkesfunktionerna 
och varumärkesattityden förändras när respondenterna läst en negativ respektive positiv 
onlinerecension. Valet utav komponenter i vår modell bygger på vår studies syfte. 
 
Vi anser att tre av de viktigaste varumärkesfunktionerna som influerar konsumentens 
varumärkesattityd är kvalitet, image/status och trygghet. Funktionerna stöds av Ugglas 
(2003, s. 29-30) varumärkesfunktioner men även i de flesta delar av Melins (1997, s. 
28-30) varumärkesfunktioner och av tidigare studier gjorda utav Erdoğmuş och 
Büdeyri-Turan (2012, s.403-410), Piacentini och Mailer (2004, s.54-55), O'Cass och 
Frost (2002, s. 81), Özomer (2008, s.21), Laurent och Kapferer (1985, s.43) samt 
Murray (991, s. 13). För att kunna testa hur inställningen till dessa 
varumärkesfunktioner förändras för våra respondenter när de läser en negativ respektive 
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positiv onlinerecension, har vi valt att skapa vår egen illustration. Våra tre 
varumärkesfunktioner, kvalitet, image/stats och trygghet, ingår tillsammans i begreppet 
varumärkesfunktion i vår illustration. Vi har utifrån vår enkät kunnat sammanställa 
respondenternas grundinställning till varumärkesfunktionerna, vilket symboliserar rutan 
”grund varumärkesfunktion”. Det ger oss ett utgångsläge för att se om det sker någon 
förändring då respondenterna läst en negativ respektive positiv onlinerecension. Detta 
kommer alltså att resultera till en eventuellt ny inställning till varumärkesfunktionerna, 
efter både negativa respektive positiva onlinerecensioner, som vi sedan jämför gentemot 
grundinställningen till varumärkesfunktionerna. På så vis kan vi se om det har skett 
någon förändring, vad det gäller deras inställning till varumärkesfunktionerna, efter att 
de läst negativa respektive positiva onlinerecensioner.    
 
För att testa varumärkesattityden har vi valt att utgå från respondenternas grundattityd 
till varumärket, för att sedan kunna jämföra den med den varumärkesattityd 
respondenterna har efter att de läst en negativ respektive positiv onlinerecension. För att 
få förståelse för hur respondenternas grundattityd ser ut, har vi enkäten ställt två frågor, 
som tillsammans utgör grundattityden, vilket i vår illustration är rutan ”grund 
varumärkesattityd”. Därefter har vi ställt exakt samma frågor efter det att 
respondenterna läst en negativ respektive positiv recension. Dessa frågor ger oss den 
eventuellt nya varumärkesattityden, efter både negativa och positiva onlinerecensioner, 
som vi sedan jämför gentemot grundattityden, för att se om det har skett någon 
förändring i deras varumärkesattityd.  
  
 

 
Figur 1. Vår illustration över ny varumärkesfunktion och ny varumärkesattityd 

Vi har utöver det som syns i vår illustration även valt att undersöka andra faktorer, så 
som exempelvis våra respondenters tillit och hur de söker information men även hur 
produkten och varumärket påverkas av onlinerecensioner. Detta har vi gjort utifrån 
tidigare studier som visar intressanta resultat vad det gäller b.la att onlinerecensioner ses 
som betydande rekommendationer, att kvinnor är benägna att påverkas av 
onlinerecensioner samt att negativa onlinerecensioner även försämrar konsumentens syn 
på varumärket (Bae & Lee, 2011, s. 211; Senecal & Nantel, 2004, s. 167-168; 
Bambauer- Sachse & Mangold, 2001, s. 44). Vilket väckt intresset för oss att undersöka 
detta bland våra respondenter. 
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4. PRAKTISK METOD 
  
Denna del av uppsatsen syftar till att redogöra för vår praktiska metod och de val som 
vi har gjort. Vi presenterar nedan vår forskningsdesign och utformningen av såväl 
enkäten som enkätfrågorna. Vidare redogör vi även för de centrala delarna av vår 
tankegång rörande urval, datainsamling och databearbetning för att möjliggöra en 
eventuell replikering av vår studie. 

4.1 Forskningsdesign 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse och kunskap om hur unga kvinnors 
varumärkesattityd och deras syn på varumärkets funktioner förändras efter att de har 
läst onlinerecensioner då de handlar skor och kläder via internetbutiker. Detta är vad vi 
vill ha ut av vår studie och är en av de tre frågor som är av största vikt för vår studie, 
nämligen frågan om vad vi önskar ta reda på med vår undersökning (Rugg & Petre, 
2007, s. 62). Enligt författarna Rugg och Petre (2007, s. 63) ska forskningsdesignen 
utformas på det vis som möjliggör att problemformuleringen besvaras på bästa tänkbara 
sätt. 
  
För att undersöka vårt problem och syfte har vi valt att göra en surveyundersökning, 
som enligt Bryman (2011, s. 65) innebär insamlandet av data med hjälp av enkäter eller 
strukturerade intervjuer från ett flertal respondenter vid samma tillfälle för att samla in 
kvantifierbar data som rör variabler. Vi vill i vår studie mäta och undersöka om det 
finns samband mellan variabler så som onlinerecensioner och varumärkesattityd. Enligt 
Bryman (2011, s. 65) möjliggör surveyundersökningar en sådan analys, vilket gör att 
den här metoden passar för vår studie. 
 
Vår enkät har en experimentell design, som målar upp en fiktiv situation som våra 
kvinnliga respondenter får ta ställning till. Vilket medför att de svarar hur de tycker att 
de förändras utav onlinerecensioner utifrån den fiktiva situationen. Valet av 
experimentell enkätdesign var medvetet från vår sida, då vi anser att det var det bästa 
sätt för oss att undersöka kvinnornas förändring i varumärkesattityd och inställning till 
varumärkesfunktionerna. Med argumentet att vi anser att användandet av tre välkända 
varumärken och fiktiva onlinerecensioner som är skrivna med inspiration taget ur 
verkliga online recensioner, medför att kvinnorna enklare kan sätta sig in i situationen 
som om den vore ”verklig” och därmed svara mer sanningsenligt.  
  
Som vi tidigare i uppsatsens vetenskapliga metoddel redogjort för, har vi en 
positivistisk syn på kunskap i vår studie. En viktig del i den positivistiska 
kunskapssynen är att vetenskapen ska vara värderingsfri och objektiv (Bryman, 2011, s. 
30). En enkätundersökning minimerar risken för intervjuareffekt, dock kan vår egen 
förförståelse och våra värderingar smyga sig in i frågorna. Vi strävar dock efter att 
förhålla oss neutrala i vår studie och anser därför att enkätundersökning är en bra 
datainsamlingsmetod för oss eftersom den ger en mer objektiv form av kunskap. Vidare 
möjliggör enkätundersökningen för oss att samla in en större mängd data eftersom den 
är enkel att administrera (Bryman, 2011, s. 228). 

4.2 Enkätkonstruktion 
Inför vår enkätundersökning genomförde vi en förstudie eftersom vi ansåg att vår enkät 
krävde att vi använde oss av faktiska varumärken för att våra respondenter skulle kunna 
besvara frågan. Förstudien bestod utav en fråga där respondenterna fick ta ställning till 
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och välja ut de fem varumärken de kände till allra bäst ur en lista på tjugo stycken 
varumärken. De tjugo varumärkena valde vi utifrån oss som författare och vilka vi 
ansåg oss känna till (se bilaga 1 för en lista över varumärkena). Förstudien gjordes 
under en förmiddag då frågan lades ut på Facebook. Frågan besvarades av våra 
kvinnliga vänner med på Facebook och genom att de alla skrev en kommentar då de var 
klara med studien kunde vi säkerhetsställa att alla som gjort studien var kvinnor och att 
de var i åldrarna mellan 18-36 år. Användandet av det sociala nätverket Facebook kan 
helt klart ifrågasättas till exempel det faktum att enbart våra kvinnliga vänner besvarade 
frågan, men vi ansåg att fördelarna var fler. Förutom att förstudien på Facebook gick 
enkelt och snabbt att utföra, fick vi även in väldigt många svar av kvinnor som faktiskt 
tillhör vårt urval då de både var i rätt åldersspann men även enligt oss kan anses vara 
vana internetanvändare eftersom de använder sig av Facebook. 
  
För att få respondenternas förtroende har vi valt att ha en inledande text till vår enkät 
(Trost, 2007, s. 91). Den korta texten presenterar varför vi utför en enkätundersökning 
men förklarar även för respondenterna att deras svar kommer behandlas anonymt och 
enbart användas i vår kandidatuppsats. Enligt Bryman (2011, s. 235) är det viktigt att 
tänka igenom enkätens utformning, och utformning är något vi har arbetat mycket med 
för att få vår enkät att se mer attraktiv ut. Vi har använt samma textsnitt igenom hela 
enkäten för att inte förvirra vår respondent, men valt att ha frågorna i fetstil för att vara 
så tydliga som möjligt (Bryman, 2011, s. 235). För att få mer information om våra 
respondenter följer ett antal personliga faktafrågor efter den inledande texten, som även 
talar om för oss hur deras relation till internethandel och onlinerecensioner ser ut. 
  
Frågorna i enkäten som ska hjälpa oss undersöka och bevara vår problemformulering 
och vårt syfte är så kallade stängda frågor. Stängda frågor har såväl fördelar som 
nackdelar, en viktig nackdel som Bryman (2011, s. 246) tar upp är att respondenterna 
kan uppfatta våra frågor olika, vilket gör att validiteten i vår studie kan påverkas. 
Eftersom vi i vår studie har ett positivistiskt synsätt och strävar efter att förhålla oss 
objektiva till vetenskapen anser vi dock att fördelarna övervägde nackdelarna. De 
stängda frågorna i enkäten gör att vi inte behöver tolka svaren och minskar därmed 
risken för att vi ska blanda in våra värderingar i respondenternas svar då vi bearbeta vår 
insamlade data (Bryman, 2011, s. 245). 
  
Svaren på de stängda frågorna har i övervägande del en likertskala på fem steg. 
Likertskalan är vanlig då syftet är att mäta attityd (Bryman, 2011, s. 248), vilket 
stämmer väl in på vår studies syfte och problemformulering. Andra viktiga punkter vi 
har försökt att undvika är flertydiga och ledande frågor (Bryman, 2011, s. 252-253), 
eftersom vi inte vill förvirra eller leda in våra respondenter till att svara det vi vill och 
på så vis blanda in våra värderingar i undersökningen. 
  
För att undersöka förändringen som vi talar om i vår problemformulering och i vårt 
syfte valde vi att först undersöka respondentens ”grundsvar”, efter detta får 
respondenten läsa en negativ recension och därefter svara på samma frågor som den 
tidigare svarat på. Vi valde att utforma enkäten på detta vis eftersom vi anser att det ger 
oss en möjlighet att undersöka huruvida det har skett en förändring i respondentens 
svar. Vidare i enkätens avslutande del får respondenten läsa en positiv recension och 
därefter likt vid den negativa recensionen, besvara samma frågor som den tidigare 
svarat på. Ordningen på den negativa respektive den positiva delen bestämde vi utifrån 
det argumentet att de tidigare studierna vi läst ofta fått tydligare utslag på de negativa 
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recensionerna. Därmed valde vi att ”prioritera” de negativa recensionerna och lägga det 
efter grunden då respondenten är mer neutral än vad den kan tänkas vara i slutet på 
enkäten. Recensionerna utformades med inspiration från redan befintliga 
onlinerecensioner på internetbutiken Nellys (Nelly, 2013) hemsida. Vi valde ut tre 
vanligt förekommande recensioner, utifrån en gemensam grund utformade vi sedan tre 
negativa och tre positiva recensioner. De utgår ifrån samma grundkonstruktion för att vi 
anser att det är viktigt att de negativa inte är mer negativa än vad de positiva är positiva 
eftersom det kan innebära att studien kommer att vinklas åt något håll. 
  
När vi kände oss klara med enkätkonstruktionen valde vi att utföra en pilotstudie på sex 
kvinnliga vänner, varav alla uppfyllde de kriterier vi har för studiens urval. Pilotstudien 
gick till på så vis att de fick läsa igenom enkäten en och en och efteråt gick vi igenom 
fråga för fråga för att diskutera tillsammans och se huruvida pilotrespondenten uppfattat 
frågan som vi tänkt. Det finns nackdelar med att vi valde att ha med våra väninnor i 
pilotstudien. Då alla läser ekonomi och har läst vetenskaplig metod kan de tänkas vara 
mer insatta i enkätutformning och därför kunna tänka annorlunda gentemot våra andra 
respondenter som inte har samma kunskap. Dock ansåg vi att fördelarna med deras 
kunskap och vår möjlighet till att på djupet diskutera våra frågor för att få feedback 
översteg nackdelarna. Resultaten av vår pilotstudie ledde till att vi valde att formulera 
om en fråga som flera hade fastnat för men även till att vi förtydligade vissa frågor för 
att förenkla förståelsen för respondenten. Bryman (2011, s. 259) menar att en pilotstudie 
är särskilt viktig när det kommer till en enkätundersökning eftersom en 
enkätundersökning inte ger oss några möjligheter till att hantera eventuella oklarheter 
som kan dyka upp då respondenten ska svara. Vår pilotstudie resulterade vidare i att vi 
lade till förklaringar till vissa utav våra frågor för att minska risken för missförstånd i 
den framtida enkätundersökningen. 

4.3 Konstruktion av frågor 
När vi utformade vår enkät hade vi alltid vår problemformulering och vårt syfte i 
bakhuvudet för att försäkra oss om att vår enkätundersökning skulle ge svar på det som 
vi ville få ut av vår studie. Detta är enligt Bryman (2011, s. 249) en viktig tumregel för 
utformningen av en enkät.  Därför grundas våra enkätfrågor i vår teoretiska referensram, 
där det framförallt finns teorier om onlinerecensioner, varumärkets funktion och 
varumärkesattityd. 

4.3.1 Deskriptiv data 
Vi har som vi tidigare nämnt i det här avsnittet av uppsatsen valt att inleda vår enkät 
med ett antal personliga faktafrågor, eftersom en del av den informationen kan ses som 
bakgrundsvariabler som kan påverka hur de svarar på enkätens frågor. Frågorna som 
ställs handlar om vilken ålder de har, vad de studerar, hur mycket de spenderar på 
kläder och skor i månaden, vad de har för kännedom av våra varumärken (Nike, Levis 
och Veromoda) samt hur ofta de inhandlat något av dessa varumärken. Åldern kan ha en 
betydelse eftersom utifrån var respondenten befinner sig i sin livscykel, kan den tänkas 
ha olika mycket livserfarenhet. På grund av vårt bekvämlighetsurval att endast fråga 
unga kvinnliga studenter, valde vi att ha med frågan om vad de studerar för att på så vis 
kunna se att vi får en spridning bland våra respondenter. Utifrån frågan kan vi dock se 
att vi har en spridning men att majoriteten (43,15%) läser ekonomi. Eftersom vår studie 
har en spridning kan vi visa att resultatet inte blir skevt på grund av att enbart studenter 
som studerar inom ett visst ämne har besvarat vår enkät. Vi valde att ta med frågan om 
respondenternas varumärkeskännedom och huruvida de handlat produkter av våra 
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varumärken för att se om deras svar är trovärdiga. Eftersom en person som har dålig 
varumärkeskännedom och inte har handlat ett varumärke kan tänkas ha svårt att ta 
ställning till frågorna i enkäten vilket medför sämre resultat utav vår studie. Vidare 
valde vi även ha med en fråga om deras användande av onlinerecensioner och om de 
föredrar att handla via en internetbutik med onlinerecensioner eftersom vår studie 
bygger på onlinerecensioner och vi vill försäkra oss om att våra respondenter vet vad de 
svarar på. 

4.3.2 Onlinerecensioner 
I enkätens inledande del återfinns ett antal frågor som syftar till att undersöka hur våra 
respondenter använder och litar på onlinerecensioner som de möts av då de handlar via 
internet. I en studie av Senecal och Nantel (2004, s. 167-168) framgår det av deras 
resultat att konsumenter anser att onlinerecensioner är den mest betydande 
rekommendationen. Syftet var här att se ifall det fanns stöd för detta även i vår studie 
och se ifall även våra respondenter tycker att onlinerecensioner är den viktigaste 
rekommendationen.  Vidare ville vi se ifall våra respondenter hellre använder en 
internetbutik med onlinerecensioner än en utan, för att se ifall en undersökning som 
företaget Goldstar (Goldstar, 2007) har gjort stämmer även bland våra respondenter.  

4.3.3 Produkt kontra varumärket 
I vårt syfte ämnar vi att se huruvida kvinnornas villighet att köpa produkten eller 
framtida inköp utav varumärket förändras. För att kunna dra en slutsats om detta anser 
vi att det krävs frågor som separerar produkten ifrån varumärket för att se vilken eller 
vilka som påverkas av de negativa respektive positiva recensionerna. Därför har vi två 
frågor i enkäten som båda ämnar till att se hur kvinnorna påverkats av de negativa 
recensionerna för att sedan längre fram ha samma frågor för att se hur de påverkas av de 
positiva recensionerna. Genom dessa frågor kommer vi även kunna se huruvida de 
påverkas olika beroende på vilken laddning som recensionen har. 

4.3.4 Varumärkesfunktioner 
Tidigare studier av bland annat Özomer (2008, s. 21) och Murray (1991, s. 13) visar att 
funktioner som trygghet, image/status och kvalitet är viktiga varumärkesfunktioner för 
ett varumärke. Vi vill därför i vår studie undersöka huruvida dessa förändras då 
respondenten får läsa negativa respektive positiva onlinerecensioner.  
 
För att mäta funktionen trygghet får respondenten svara på i vilken utsträckning den 
känner en trygghet i att köpa varumärket framför ett annat för respondenten okänt 
varumärke. Denna fråga får respondenten ta ställning till i alla tre delar av enkäten för 
att vi sedan ska kunna se om det skett en förändring. Förändringen får vi genom att 
jämföra svaren efter att respondenten har läst negativa respektive positiva 
onlinerecensioner med vad respondenten svarat innan den läst någon recension. För att 
mäta funktionen image/status får respondenten svara på i vilken utsträckning den anser 
att varumärket inverkar på deras personliga image/status. Denna fråga förekommer 
liksom frågan om trygghet i alla tre delar och kommer även att analyseras på samma 
vis.  För att mäta funktionen kvalitet frågar vi respondenten i vilken utsträckning den 
förknippar varumärket med kvalitet. Även den här frågan finns med i alla tre delarna 
och kommer att analyseras likt de övriga två frågorna om trygghet och image/status. 
Alla dessa frågor mäts med hjälp av likertskalor och det gör vi eftersom vi vill mäta 
intensiteten i deras svar för att kunna dra en slutsats om hur funktionerna förändrats 
(Bryman, 2011, s. 157). 
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4.3.5 Varumärkesattityd 
I frågorna som rör respondenternas varumärkesattityd och varumärkets funktioner 
krävdes riktiga varumärken som våra respondenter kunde relatera till och för att välja ut 
vilka varumärken vi skulle använda oss av genomförde vi en förstudie innan enkäten 
utformades. I förstudien fick 50 stycken kvinnor via en fråga på Facebook, välja fem 
varumärken som de enligt sig själva hade mest vetskap om, från en lista av varumärken. 
Utifrån förstudien valde vi sedan ut de tre varumärkena som hade fått högst svar av 
respondenterna i förstudien. Det första varumärket var Nike som till största del är 
inriktade mot att sälja träningskläder (Nikeinc, 2013). Det andra varumärket var Levis 
som är ett välkänt varumärke som startade med att sälja jeans men som idag även säljer 
andra plagg (Levistrauss, 2013). Vidare valdes Veromoda ut att vara med som tredje 
varumärket i enkäten. Veromoda är ett varumärke som säljer många olika typer av 
plagg och som riktar sig mot kvinnor (Veromoda, 2013). 
 
Attityd är ett komplicerat begrepp (Fishbein, 1963, s. 233), vilket även medför att det är 
svårt att undersöka och mäta. Vi har i dessa frågor valt att använda oss av en femgradig 
likertskala, likertskalor är enligt Bryman (2011, s.157) vanligt förekommande i enkäter 
som har till syfte att undersöka attityder. Enligt studier av Bambauer-Sachse och 
Mangolds (2011, s. 44) och forskarna Bae och Lee (2011, s. 211) visar resultaten att 
konsumenters syn på varumärket påverkas olika av positiva och negativa recensioner, 
detta ämnar vi med dessa frågor undersöka. Genom att vi först mäter respondenternas 
grundattityd för att sedan efter att de läst de negativa respektive positiva recensionerna 
mäta deras attityd igen, ämnar vi se huruvida vi får liknande resultat som de tidigare 
studierna som gjorts på området. För att undersöka attityden använde vi oss av två 
frågor som frågar respondenten om deras inställning respektive tyckande om 
varumärket. Berger och Mitchell (1989, s. 273) använde sig av medelvärdet från två 
sådana frågor för att få ut attityden, vidare skriver de att måttet har en hög intern 
reliabilitet. Vi anser att vi genom att använda tidigare beprövade mått på attityd kommer 
få bättre resultat i vår studie. 

4.4 Urval 
Populationen vi i grunden är intresserade av att uttala oss om är unga kvinnor i åldrarna 
16-36 som handlar kläder och skor via internetbutiker och som har kommit i kontakt 
med onlinerecensioner. De unga kvinnorna i detta åldersspann ingår som vi tidigare 
nämnt i vår problembakgrund i generation Y, den generation som är uppvuxen med 
teknologi och som behärskar den mycket väl (Tapscott, 2008, s. 40-41). Då vi tar deras 
vana i att använda internet med i beaktandet anser vi att de blir intressanta att studera. 
Även det faktum att vi inte lyckats hittat några tidigare studier där de avgränsat sina 
studier till någon specifik åldersgrupp anser vi att detta var en bra vinkel för vår studie 
eftersom det saknas förståelse för unga kvinnors användning av onlinerecensioner. 
  
Eftersom den populationen är enormt bred har vi valt att avgränsa vår studies population 
bland annat genom en åldersbegränsning och vår urvalsgrupp kommer därför enbart att 
innehålla unga kvinnor i åldrarna mellan 18-36 år. En sådan avgränsning av 
populationen med hjälp av ålder är något som enligt Jacobsen (2002, s. 338) är ett 
vanligt förekommande i vetenskapliga studier. Vi valde just åldern 18 år som 
utgångspunkt eftersom det är då vi i Sverige blir myndiga, vilket vi anser bör innebära 
en bättre koll och kontroll över sin egen ekonomi. En annan avgränsning som gjorts i 
studiens urval är en geografisk avgränsning (Jacobsen, 2002, s. 338), då den här studien 
är avgränsad till unga kvinnor i Umeå. Den avgränsningen har vi gjort av rent realistiska 
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skäl då vi inte har de resurserna som krävs för att administrera en enkät till hela vår 
population. Eftersom många som studerar vid universitetet är i åldrarna som ingår i vårt 
urval valde vi att använda oss av kvinnliga studenter i Umeå. De kvinnliga studenterna 
kan tänkas ha bakgrundsvariabler som gör att de skiljer sig åt mot unga kvinnor överlag, 
exempel på sådana bakgrundsvariabler är till exempel deras utbildning och deras 
inkomst ofta är begränsad till bidrag och studielån. Dessa bakgrundsvariabler kommer 
vi få ha i åtanke då vi analyserar vårt resultat. 
  
Då det kom till val av urvalsform tog vi hjälp av Jacobsens (2002, s. 353) 
översiktsfrågor för hur en urvalsprocess kan sammanfattas. Den första frågan handlar 
om att se till vad studien vill studera. Är populationen tillräckligt liten för att studien ska 
kunna göras på hela populationen? (Jacobsen, 2002, s. 353).  I vårt fall är att det med 
våra resurser inte möjligt att undersöka hela populationen vilket gör att ett urval från 
populationen måste göras. Jacobsens (2002, s. 353) andra fråga handlar om vad studien 
syftar till och om syftet är att utifrån ett urval kunna generalisera till en population. I 
vårt fall syftar vår studie till att undersöka och mäta hur unga kvinnors 
varumärkesattityd och deras inställning till varumärkesfunktionerna förändras efter att 
de har läst onlinerecensioner då de handlar skor och kläder via internetbutiker. Syftet 
och resursbegränsningen har inneburit att vi därmed valt att begränsa vårt urval till att 
enbart undersöka de unga kvinnorna som har kommit i kontakt med onlinerecensioner 
då de handlat kläder och skor via internet. 
  
För att göra ett slumpmässigt urval som kan generaliseras till populationen krävs en 
(nästan) fullständig lista över de kvinnor som ingår i vår population (Jacobsen, 2002, s. 
339), detta är något som vi inte har tillgång till vilket gör att ett slumpmässigt urval inte 
är möjligt för oss. Vi är även medvetna om de resursbegränsningar som en uppsats på 
kandidatnivå innebär, såväl i tid som pengar, vilket gjort att vi aldrig syftat till att 
generalisera vårt resultat till vår population. Utifrån dessa argument har vi valt att utgå 
ifrån ett bekvämlighetsurval, som är en form av icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011, 
s. 194). Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011, s. 647) ett urval som görs för 
att enheterna är lättillgängliga för forskaren. Urvalsformen leder oftast till en hög 
svarsfrekvens, men som tidigare nämnt är urvalet inte slumpmässigt vilket leder till att 
det inte är representativt för att generalisera över populationen. Trots att vi inte kan 
generalisera vår studie kan den ge indikationer på samband mellan våra variabler och 
ses som en språngbräda inför fortsatt forskning inom området, den kan även kopplas till 
redan existerande resultat. (Bryman, 2011, s. 194-195) Vårt bekvämlighetsurval leder 
till att vi i vårt urval gjort ytterligare en begränsning, nämligen att begränsa oss till att 
enbart låta kvinnliga studenter besvara vår enkät. De begränsningar vi har redogjort för 
här och som präglar vår studie leder oss fram till ett urval bestående av unga kvinnliga 
studenter i åldrarna 18-36 år vilka studerar i Umeå. 

4.5 Datainsamling 
Utdelningen utav enkäten gick till på så vis att vi gick runt i Umeå Universitets lokaler 
och delade ut enkäten till endast kvinnor. De lokaler vi delade ut enkäten i var 
Lindellhalen, Lärarhuset, MIT-huset, Naturvetarhuset, Humanistiska huset, 
Beteendevetarhuset och Samhällsvetarhuset. De ställen utav dessa som genererade flest 
svar var Lindellhallen och Lärarhuset. Vi valde att gå runt på universitetet den 13/12 
mellan klockan 9-15, då vi ansåg att det var en bra tid då det är mycket kvinnor i rörelse 
på universitetet vilket skulle resultera i många svar. Vi delade ut enkäten till de kvinnor 
vi ansåg hade tid att svara på vår enkät, vilket innefattade de som satt och fikade, 
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pluggade eller hade rast. Vi har inte valt bort folk, mer än att de som sett stressade ut 
inte blivit tillfrågade. Det är även svårt för vår del att dela ut till alla kvinnor vi ser, 
eftersom vi bara är två stycken som delat ut enkäten, vilket gör att vi inte hinner fånga 
upp alla kvinnor vi ser. Vi har även varit närvarande när respondenterna fyllt i enkäten, 
för att sedan kunna samla in den, vilket har varit tidskrävande. Vi hade skrivit ut 240 
enkäter och när alla de var ifyllda avslutades utdelningen och målet var självklart att få 
in så många svar som möjligt utav dessa 240 enkäter. Antalet enkäter baserade vi på 
Bryman och Bell (2005, s. 122) som menar att man skulle räkna med 20% bortfall och 
vi ville ha minst 200 svar för att ha ett accepterat urval.   
  
Valet utav plats kan ses som ett bekvämt val av plats, då det var tillgängligt och enkelt 
för oss att dela ut enkäten på universitetet. En nackdel som vi ser med vårt val av plats 
och tidpunkt för utdelning av enkäten, kan vara att de tillfrågade kände sig tvingade att 
delta i undersökningen, vilket kan ha påverkat deras sätt att fylla i enkäten och därmed 
vårt resultat. Något annat som har inverkan på vår svarsfrekvens och resultat är det 
faktum att det är vi själva som har valt vilka som ska svara. Vilket gör att vi omedvetet 
kan ha valt bort kvinnor fast att vi försökt att undvika detta, som egentligen varit 
potentiella respondenter. En fördel vi märkt med vår plats och tid för utdelningen var att 
vi enkelt kunde nå vår urvalsgrupp bestående utav kvinnliga studenter mellan 18-35 år. 

4.6 Bortfall 
Enligt Bryman och Bell (2005, s. 111) består ett bortfall av de respondenter som vägrar 
att delta i undersökningen. Något sådant bortfall har vi inte haft i vår datainsamling då 
alla vi tillfrågat har valt att delta i undersökningen. Detta kan bero på att vi endast delat 
ut enkäten till de kvinnor vi ansåg hade ro att fylla i enkäten. Vi tror dock att det finns 
en risk att några av dessa respondenter har fyllt i bara för att de känt sig tvingade till det, 
då vi varit i närheten hela tiden, vilket kan ha lett till att de inte fyllt i enkäten på ett 
sanningsenligt sätt. Detta skulle i sådant fall påverka vårt resultat trovärdighet. Vad det 
gäller studenter är det inte ovanligt att de ställer upp för andra studenters skull, för de 
vet att det är tacksamt att ställa upp för andra studenter, vilket de kan ha igen den dagen 
de själva ska genomföra en studie.  
  
I enkäten fanns en fråga som handlade om i fall de någon gång hade handlat kläder eller 
skor via en internetbutik som använder sig av onlinerecensioner. Frågan besvarades 
genom att respondenten fick ringa in ja eller nej. De respondenter som ringat in nej, har 
vi valt att utesluta från vår undersökning, vilket var 43 respondenter. Dessa utesluts från 
vår undersökning eftersom dessa inte är intressanta för oss att undersöka, eftersom de 
inte har kommit i kontakt med onlinerecensioner och därmed inte ingår i vårt urval. 
  
Alla respondenter som ringat in ja på frågan ovan, vilket var 197 respondenter, har 
nästan fullföljt och ringat in resterande svar i enkäten, vilket gör att vi har ett 
frågebortfall i vår datainsamling. Respondenterna som är vårt frågebortfall är tre 
stycken, har inte valt att svara, eller kryssat mitt i mellan på en fråga i enkäten. Det 
gäller endast frågan om hur image/status påverkas för respektive varumärke då 
respondenterna läst en positiv recension. Det gör att vi i vårt resultat endast har 195 
respondenter som svarat på frågan om hur image/status för Nike och Levis påverkas då 
respondenterna läst en positiv recension. Vad det gäller Veromoda, har vi endast 194 
respondenter som svarat på frågan om hur image/status påverkas då respondenterna läst 
en positiv recension. Vårt bortfall kan bero på att respondenterna valt att inte svara på 
frågan, att de inte förstått frågan eller att de inte vill eller orkar besvara frågan. Vi har 
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dock försökt minimera risken med bortfall genom att ställa så lättförståeliga och tydligt 
frågor som möjligt. 
  
Vidare finns det en del respondenter som har ringat in ett svarsalternativ, men sedan 
ångrat sig och kryssat över det och ringat in ett annat svarsalternativ. I dessa situationer 
har vi ibland tvingats göra egna tolkningar om vad respondenten har svarat vilket kan 
medföra att vi har gjort feltolkningar i vår sammanställning av svaren. 
 
Då vi från flera respondenter fått positiv feedback om layouten på vår enkät tror vi att 
en orsak till att alla vi tillfrågat valt att genomföra hela enkäten är att den varit lätt att 
fylla i samt att frågorna är aktuella för den tid vi lever i vilket gör den intressant att 
svara på. En annan möjlig anledning som vi tidigare tagit upp är att respondenterna känt 
sig tvingade av vår närvaro till att svara och därför fullföljt hela enkäten. 

4.7 Databearbetning 
För att sammanställa och analysera vår insamlade data har vi uteslutande använt oss av 
statistikprogrammen SPSS och Minitab. Vi har även skapat stapeldiagram och 
cirkeldiagram i Excel, för att på ett lätt och tydligt sätt kunna presentera och analysera 
våra resultat. 
  
För att testa om det finns samband mellan olika frågor vi ställt i enkäten, har vi använt 
oss av hypotestest. Hypotesen som ställs upp testar om det finns ett samband eller inte, 
med hjälp utav en nollhypotes och en arbetshypotes. Nollhypotesen betyder att det inte 
finns något samband mellan variablerna, medan arbetshypotesen står för att det finns ett 
samband. Utifrån ett testmått, så som Chi2-test (χ2 test), tillsammans med testmåttets 
sannolikhet för att nollhypotesen är sann, kan en slutsats sedan dras om huruvida 
nollhypotesen kan förkastas eller ej. (Eliasson, 2010, s. 104) 
  
Chi2-testen (χ2-test), även kallat Pearson´s Chisquare-test, som vi använt för att 
undersöka om det föreligger samband är ett mått som beskriver samband för nominal- 
och ordinalvariabler (Eliasson, 2010, s. 94). Testet visar om två fördelningar är 
signifikant skilda från varandra eller inte och går ut på att vi jämför testvärdet med 
sannolikhetsvärdet (Edling & Hedström, 2003, s. 80-84). Utifrån detta får vi fram ett p-
värde, som tillsammans med vår valda signifikansnivå används för att besluta om 
huruvida vi ska förkasta vår nollhypotes eller ej (Eliasson, 2010, s. 94-96). 
Nollhypotesen förkastas då testvärdet är större än sannolikhetsvärdet vilket innebär att 
den skillnaden som observerats i vår data mellan fördelningarna är statistiskt 
signifikanta utifrån den valda signifikansnivån. En viktig sak att uppmärksamma är hur 
många frihetsgrader vi använder samt vilken konfidensnivå vi använder. (Edling & 
Hedström, 2003, s. 80-84)    
  
Vi har använt en beslutsregel som säger att vi förkastar nollhypotesen om Pearson ́s 
Chi-square är mindre än 0,05, vilket innebär att vi använder en signifikansnivå på 5%. 
Signifikansnivån är den grad utav risk att vi förkastar en nollhypotes trots att den borde 
accepteras för att den är sann. Den högsta accepterade signifikansnivån är 5% enligt 
samhällsvetenskapliga forskare. Signifikansnivån på 5% innebär att det är risken för att 
ett test visar ett samband, trots att sambandet inte finns, sker i 5 fall av 100. Detta 
innebär att i fem fall av ett hundra har vi fel vilket i sin tur leder till att det två typer utav 
fel vi kan begå då vi använder oss utav vår statistiska signifikansnivå på 5%. Dessa två 
fel kallas typ ett och typ två fel. Typ ett fel är det fel som innebär att nollhypotesen 
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förkastas trots att den är sann. Vårt val av signifikansnivån 5% innebär det är vanligare 
att typ ett fel uppstår än om signifikansnivån hade varit 1%. En signifikansnivå på 1% 
leder till att nollhypotesen förkastas i färre fall trots att den är sann eftersom den 
minskade signifikansnivån medför en minskad felmarginal. Dock ökar risken för typ två 
fel, vilket innebär att nollhypotesen accepteras trots att den är falsk. (Bryman & Bell, 
2005, s. 269-270) 
  
Eftersom en del av vårt syfte att se huruvida det sker en förändring i inställning till 
varumärkesfunktionerna (trygghet, image/status och kvalitet) då kvinnorna läser 
onlinerecensioner har vi för att testa detta använt ett Paired t-test. Det vi testar då är 
exempelvis grundinställningen före att de har läst en onlinerecension med deras 
inställning efter att ha läst negativa respektive positiva onlinerecensionerna. Testet går 
ut på att jämföra två variabler för att sedan se om skillnaden mellan variablerna är 
tillräckligt stor för att vara statistiskt signifikant. Eftersom vi behöver se hur varje 
respondents inställning är ett Paired t-test bra, då detta testar skillnaden, individ för 
individ. (Eliasson, 2010, s. 136)  

4.7.1 Deskriptiv data 
De personliga faktafrågorna som vi i uppsatsens kapitel om praktisk metod tidigare 
nämnt utgör för oss den deskriptiva data som vi valt att bearbeta på så vis att vi har 
sammanställt informationen i cirkeldiagram och stapeldiagram, för att underlätta 
analysen och ge läsaren en överblick över vilka våra respondenter är. Den enda av dessa 
frågor som används i något statistiskt test är frågan om varumärkeskännedom. 
Varumärkeskännedomen har använts i ett test tillsammans med varumärkesattityden för 
att se huruvida den har en inverkan på hur varumärkesattityden förändras då 
respondenten läser en onlinerecension. Hur detta sedan analyserats och bearbetas 
redogörs det för i samband med varumärkesattityden, vilket kommer senare i detta 
avsnitt. 

4.7.2 Informationssökning och tillit 
Då vi vill undersöka hur respondenterna söker information via onlinerecensioner och 
experter och urskilja vilket våra respondenter föredrar har vi med hjälp av frågorna som 
handlar om deras informationssökning och tillit, valt att göra testeter. Testerna ämnar 
undersöka om det finns samband mellan onlinerecensioner och expertutlåtande eftersom 
det vore intressant att se om det kan kopplas till den tidigare studien gjord utav Senecal 
och Nantels (2004, s.167-168). I vilken respondenterna anser att det finns mer tyngd hos 
expertutlåtande än vad det finns i onlinerecensioner, men att det trots detta är 
onlinerecensioner som används mest. (Senecal & Nantel, 2004, s.167-168) Vi har även 
sammanställt ett stapeldiagram i frågan om deras tillit för att enkelt kunna jämföra hur 
respondenterna svarat. 

4.7.3 Tillit till onlinerecensioner & expertutlåtanden 
För att ta reda på om respondenterna litar mer eller mindre på expertutlåtande än 
onlinerecensioner har vi valt att ställa två frågor om detta i enkäten. Dessa har vi 
sammanställt i ett gemensamt stapeldiagram, för att enkelt kunna urskilja om 
respondenterna föredrar onlinerecensioner eller expertutlåtande. Vi undersöker vidare 
om det finns ett samband mellan onlinerecensioner och expertutlåtanden, således att en 
respondent som litar på expert recensioner även litar på onlinerecensioner och vice 
versa. Vilket testas genom ett chi2-test med hypoteser. Edling och Hedström (2003, s. 
80-84) nämner en viktig tumregel för chi2-tester vilken är att testet ska innehålla minst 
fem observationer i varje cell. (Edling & Hedström, 2003, s. 80-84) I vår undersökning 
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av sambandet av dessa två frågor stötte vi på problem vid bearbetningen då vi hade för 
få respondenter i respektive ruta. För att genomföra testet av detta samband lade vi 
därför ihop svarsalternativen till grupper. Totalt har vi bildat tre olika grupper, 
svarsalternativ 1-2 utgör gruppen sällan, svarsalternativ 3 utgör gruppen ibland och 
svarsalternativen 4-5 bildar gruppen ofta. Något som läsaren bör ha i åtanke är att vårt 
val att bilda grupper medför att vi får en sämre approximation utav vårt resultat. 
Förutom det sambandet vi redogjort för ovan har vi även gjort test för att se huruvida 
respondenterna som söker information från onlinerecensioner även litar på dessa, vilket 
likt det tidigare sambandet testats med hjälp av ett chi2-test och hypoteser. 

4.7.4 Produkt kontra varumärke 
För att jämföra hur respondentens villighet att köpa produkten med dennes villighet att 
köpa produkter av samma varumärke i framtiden påverkas av onlinerecensioner, gjordes 
ett chi2-test med hypoteser. Chi2-testet testade respondenternas svar på de två frågor 
som handlar om deras köpvilja till produkten samt köpvilja att köpa varumärke, som de 
fått svara på både efter att ha läst en negativ onlinerecension och en positiv 
onlinerecension. Utifrån detta test kan vi se huruvida en respondent vars vilja att köpa 
den specifika produkten påverkats, även påverkats i sin vilja att köpa produkter av 
varumärket i framtiden. Vidare har vi även sammanställt svaren i fyra cirkeldiagram 
(två för de negativa och två för de positiva) för att enkelt få en överblick över hur våra 
respondenter svarat och för att se hur recensionen påverkar dessa i deras villighet. 

4.7.5 Vana att handla online sett i sammanhang med deras 
informationssökning och tillit till onlinerecensioner.  
För att undersöka om internetvanan kan ha betydelse för hur respondenterna litar på 
onlinerecensioner och se om informationssökningen skiljer sig åt beroende på vanan, 
har vi gjort Chi2-test. Vid bearbetningen av följande frågor stötte vi på samma problem 
som vi tidigare nämnt ovan (minst fem observationer i varje cell). För att möjliggöra att 
undersöka sambandet mellan respondenternas internetvana och hur de litar på samt 
söker information har vi grupperat in svarsalternativen. Svarsalternativen 1-2 utgör 
gruppen liten vana/aldrig litar på, svarsalternativ 3 tillhör gruppen god vana /litar ibland 
på och svarsalternativen 4-5 utgör gruppen mycket god vana/litar alltid på. Även här 
kommer grupperingen att leda till att vår approximation blir sämre vilket, är något som 
läsaren bör ha i åtanke då den läser vårt resultat. 

4.7.6 Varumärkesfunktioner 
För se hur varumärkesfunktionerna (trygghet, image/status och kvalitet) påverkas utav 
negativa respektive positiva onlinerecensioner, har vi som tidigare nämnt ställt frågor 
om deras inställning till funktionerna i enkätens alla tre delar. Detta för att först se deras 
grundinställning till funktionerna för att sedan kunna se om det skett en förändring, då 
grundinställningen jämförs med hur de svarat att deras inställning är efter att de har läst 
negativa respektive positiva onlinerecensioner. Alla tre av våra varumärken (Nike, 
Levis och Veromoda) och deras varumärkesfunktioner redogör vi för då vi har 
sammanställt respondenternas svar i cirkeldiagram. Detta har vi gjort för att lättare 
kunna se hur inställningen till varumärkesfunktionerna ändras. I uppsatsens empiri, 
resultat och analysdel återfinns de cirkeldiagrammen som visar respondenternas 
grundinställning till de respektive varumärkena och deras varumärkesfunktioner, de 
övriga cirkeldiagrammen återfinns i bilaga 3. För att testa om förändringen i 
inställningen till varumärkesfunktionerna är signifikant har vi gjort ett parade t-test, 
vilket ger p-värden. Dessa använder vi sedan för att uttala oss om huruvida vi har 
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signifikant stöd eller inte för förändringarna i respektive varumärkesfunktion och för var 
och ett utav varumärkena.  

4.7.7 Varumärkesattityd 
En del i vårt syfte är att se hur respondenternas varumärkesattityd förändras utav 
onlinerecensioner. Detta gör vi genom som tidigare nämnts i praktiska metoddelen om 
enkätkonstruktionen med hjälp av ett medelvärde utav svaret på de två frågorna som 
handlar om inställning och attityd till varumärket. Medelvärdet har sedan grupperats 
och vi har utifrån detta bildat grupperna dålig varumärkesattityd(medelvärden mellan 1-
2), bra varumärkesattityd (medelvärden mellan 2,5-3,5) eller mycket bra 
varumärkesattityd (medelvärden mellan 4-5). Detta för att vi lättare ska kunna uttala oss 
om våra respondenter. För att vidare undersöka förändringen i respondenternas 
varumärkesattityd, har vi gjort tester för att se om förändringen i deras grundattityd efter 
att ha läst en negativ respektive positiv onlinerecension är signifikant. Testet som 
gjordes för undersöka om förändringen är signifikant är ett Paired t-test som ger oss p-
värden, vilka vi använder oss utav för att kunna uttala oss om huruvida förändringen i 
varumärkesattityden för de respektive varumärkena är signifikant. Vidare har vi 
sammanställt våra svar i cirkeldiagram för var och ett utav våra varumärken. Vilket vi 
har gjort för att enkelt se hur attityden ser ut vad det gäller grundattityd, 
varumärkesattityd efter att ha läst negativ onlinerecension och varumärkesattityd efter 
att ha läst en positiv onlinerecension.   

4.7.8 Varumärkesattityd och varumärkeskännedom 
Tidigare gjorda studier som visar att även välkända varumärken påverkas av 
onlinerecensioner (Bambauer-Sachse & Mangold, 2001, s.44), har gjort att vi är 
intresserade av att se om varumärkeskännedomen har inverkan på varumärkesattityden. 
Respondenterna har i frågan om varumärkeskännedom grupperats för att vi lättare ska 
kunna uttala oss om våra respondenter. Respondenter som svarat 1-2 utgör gruppen med 
dålig varumärkeskännedom och respondenterna som ringat in 3-5 utgör gruppen med 
bra varumärkeskännedom. För att undersöka om respondenternas varumärkeskännedom 
har en inverkan på hur deras varumärkesattityd påverkas då de läser en negativ eller 
positiv onlinerecension, gjorde vi ett ”two-sample t-test”. Utifrån testet får vi ett t-värde 
som vi använder oss av för att kunna uttala oss om huruvida vi har signifikant stöd eller 
inte för att varumärkeskännedom har en inverkan på varumärkesattityden.  

5. RESULTAT & ANALYS 
 
I den här delen av uppsatsen presenteras inledningsvis bakgrundsinformation om vår 
studies respondenter för att ge läsaren en chans att bilda sig egen uppfattning om vilka 
som har besvarat våra enkätfrågor. Vidare presenteras vår empiri och vårt resultat del 
för del för att även analyseras i anknytning till de dessa presentationer för att förenkla 
för läsaren att koppla vårt resultat till tidigare studier. 

5.1 Bakgrundsinformation om våra respondenter (Fråga 1, 2, 3, 6, 8, 
10, 11, 12 & 13 ) 
Enkätens inledande del syftar till att få mer bakgrundsinformation om våra 
respondenter. Utifrån svaren vi fått in kan vi se att åldersspannet som deltagit i enkäten 
är mellan 18-32 år gamla och av dessa är 80 % mellan 20-25 år. Den största 
åldersgruppen är de som är 22 år vilket utgör 22,84 % av våra 197 respondenter. 
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Vidare visar det sig att majoriteten av våra respondenter, 87,31 %, säger sig spendera 
mellan 0- 1500 kronor i månaden på kläder och skor. De två största grupperna vi ser här 
är de som spenderar 501- 1000 kronor i månaden (41,12 %) respektive de som 
spenderar 0- 500 kronor i månaden (21,47 %).  De flesta (66%) av våra respondenter 
svarar vidare att de handlat kläder och skor via en internetbutik med onlinerecensioner 
1-5 gånger det senaste året. Vidare är det är endast ett fåtal av våra respondenter som 
uppger att de inte har handlat kläder och skor via internetbutik med onlinerecensioner 
alls det senaste året, endast 7 personer (3,55% ) av våra totalt 197 respondenter närmare  
bestämt. 
 

Figur 2. Månadskonsumtion på kläder och skor             Figur 3. Antal köp via internet det senaste året 

I enkäten har vi även bett respondenterna svara på om de föredrar att handla via 
internetbutiker med onlinerecensioner och om de faktiskt använder dessa. Resultaten 
visar att 57,36% föredrar att använda internetbutiker med onlinerecensioner dock är det 
en stor grupp (38,58%) som på den frågan svarat vet ej. Vidare visar resultatet även att 
onlinerecensionerna kommer till användning, då de som svarar att de alltid, ofta eller 
ibland använder dem utgör 82,21 % av våra respondenter. I den gruppen är det flest som 
har svarat att de ibland använder onlinerecensionerna (38,07%) medan 32,49% svarat 
att de ofta använder dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Föredrar sida med onlinerecensioner        Figur 5. Användning utav onlinerecensioner 

Respondenterna visar sig även överlag ha en bra varumärkeskännedom om alla våra tre 
varumärken och de flesta säger sig ha inhandlat något från varumärket. Det varumärket 
som respondenterna har allra bäst varumärkeskännedom till är varumärket Nike, 
därefter kommer Veromoda och sist Levis. Vår data visar även att Nike och Veromoda 
är de varumärken som våra respondenter har inhandlat mest frekvent medans Levis är 
det varumärket där flest har svarat att de aldrig köpt något utav varumärket.  
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              Figur 6. Kännedom & inhandling av Nike   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                    Figur 7. Kännedom & inhandling av Levis                   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

                Figur 8. Kännedom & inhandling av Veromoda 

I dessa stapeldiagram framställs respondenternas kännedom och inhandling för var och ett 
varumärke. På y-axeln visas antal som har svarat och på x-axeln visas svarsalternativen på en 
skala 1-5, där 1 är aldrig/mycket dålig och 5 är alltid/mycket bra. 

5.2 Våra respondenters informationssökning och tillit (6, 7, 8 & 9) 
Det är intressant att veta hur våra respondenter söker information och ifall de söker 
information från onlinerecensioner. I frågorna om deras informationssökning och i 
vilken utsträckning de söker information från onlinerecensioner kontra expertutlåtande 
ser vi av resultatet att skillnaderna är små. Vi ser dock att den gruppen som svarat att de 
alltid, ofta eller ibland söker information i frågan med onlinerecensioner utgör 76,65% 
medan motsvarande siffra för expertutlåtanden är 70,57%. Resultatet av frågorna om 
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huruvida respondenten litar på onlinerecensioner respektive expertutlåtanden visar att 
det är ytterst små skillnader mellan hur respondenterna har besvarat dessa frågor. Dock 
är gruppen som svarat att de alltid, ofta eller ibland litar på expertutlåtande något större 
(89.85%) jämfört med 88.33% för motsvarande grupp då det gäller att lita på 
onlinerecensioner. Det framgår dock av resultaten att det är fler (5,58%) som alltid litar 
på onlinerecensionerna än vad det är som alltid litar på expertutlåtandena (4,06%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Lita på onlinerecensioner och lita på experter 

 
Det är intressant att undersöka huruvida det finns ett samband mellan hur 
respondenterna litar på onlinerecensioner och expertutlåtanden har vi satt upp följande 
hypoteser.  
 

• H0: Det finns inget samband mellan hur respondenterna litar på 
onlinerecensioner och expertutlåtanden. 

 
• H1: Det finns ett samband mellan hur respondenterna litar onlinerecensioner och 

expertutlåtanden. 
 
Det vore vidare intressant att se om det finns ett samband mellan i vilken utsträckning 
respondenterna litar på onlinerecensioner och i vilken utsträckning de söker information 
ifrån dessa. Vi ämnar undersöka om ett sådant samband existerar genom följande 
hypoteser:  
 

• H0: Det finns inget samband mellan hur respondenterna litar på 
onlinerecensioner och använder sig utav onlinerecensioner vid 
informationssökning.  

 
• H1: Det finns ett samband mellan hur respondenterna litar på onlinerecensioner 

och använder sig utav onlinerecensioner vid informationssökning. 
 
Enligt resultatet för samband mellan hur respondenterna litar på onlinerecensioner och 
expertutlåtanden finner vi att Pearson Chi-square är 0,000. Eftersom Pearson Chi-square 
är 0,000, och därmed lägre än 0,05, förkastar vi nollhypotesen. Det innebär att det finns 
ett samband mellan hur respondenterna litar på onlinerecensioner och expertutlåtanden. 
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Vidare i testet för huruvida det föreligger ett samband mellan hur respondenterna litar 
på onlinerecensioner och använder sig utav onlinerecensioner vid informationssökning 
får vi ut att Pearson Chi-square är 0,000. Eftersom Pearson Chi-square är 0,000, och 
lägre än 0,05, förkastar vi nollhypotesen. Det innebär att det finns ett samband mellan i 
vilken utsträckning respondenterna litar på onlinerecensioner och om de söker 
information från onlinerecensioner.  

5.2.1 Analys av samband vid respondentens informationssökning och 
tillit 
En stor del av våra respondenter har visat sig använda onlinerecensioner och våra 
resultat visar även att de som söker efter information från onlinerecensioner litar på 
onlinerecensionerna. Dessa personer som litar på onlinerecensioner är i sin tur samma 
personer som säger sig lita på expertutlåtande. Tidigare studier gjorda utav Senecal och 
Nantel (2004, s. 167-168) visar att konsumenter anser att onlinerecensioner är den mest 
betydande rekommendationen. Vårt resultat visar dock inte samma sak, då våra 
respondenter litar mest på expertutlåtanden (89,85%). Vilket innebär att våra 
respondenter anser att den mest betydelsefulla rekommendationen som de litar på inför 
köp är expertutlåtanden. Senecal och Nantels (2004, s.167-168) visade vidare att 
konsumenter anser att expertrecensioner innehåller mer tyngd och trovärdighet än vad 
onlinerecensioner gör. Detta visar även vårt resultat då våra respondenter visar sig lita 
mer på utlåtanden som kommer från experter än vad de litar på främmande människors 
publicerade onlinerecensioner. Vilket borde tyda på att våra respondenter finner 
expertutlåtanden som mer trovärdiga än onlinerecensioner. Skillnaderna mellan hur våra 
respondenter litar på expertutlåtande och hur de litar på onlinerecension är dock liten. 
Vilket visar på att även om vårt resultat visar på att majoriteten litar mest på 
expertutlåtande och ser dessa som den mest betydelsefulla rekommendationen så 
använder de flesta av respondenterna onlinerecensioner och tycker att dessa är en viktig 
källa för information.  
 
Utifrån våra resultat anser vi att vi kan uttala oss om att de flesta unga kvinnorna verkar 
söka information från, använda och lita på onlinerecensionernas budskap. Vidare anser 
de att onlinerecensioner är en viktig källa till information och en betydande 
rekommendation då de ska göra ett inköp och även om de erkänner att de litar mer på 
expertutlåtanden. Vårt resultat visar även att samma kvinnor som säger sig lita på 
expertutlåtanden även säger sig lita på vad onlinerecensionerna har att säga. 

5.3 Produkt kontra varumärket (Fråga 19, 20, 26 & 27) 
Det är intressant att se om en negativ respektive en positiv onlinerecension av 
varumärkets produkt, även påverkar på varumärket. Därför testar vi om det finns ett 
samband mellan varumärke och produkt för att se om onlinerecensionen kommer att 
påverka deras framtida inköp. 

5.3.1 Negativ onlinerecension 
Utav resultatet framgår det att en stor del utav respondenterna (81,22% ) anser att en 
negativ onlinerecension påverkar deras vilja att köpa produkten, medan 12,73% anser 
att den inte påverkar. Resterande 6,05% har valt att svara vet ej. Respondenterna visar 
även att 40,61% menar att deras framtida inköp av produkter från varumärket påverkats 
av att de har läst en negativ onlinerecension.  Vidare svarar 38,58% att den negativa 
onlinerecensionen inte påverkar och 20,81% av respondenterna har svarar att de inte vet 
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om den negativa onlinerecensionen kommer att påverka deras framtida inköp av 
produkter ifrån varumärket. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 10. Negativ onlinerecensions påverkan på att köpa produkten 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Negativ onlinerecensions påverkan på framtida köp från varumärket 

 
Resultaten visar att en negativ onlinerecension av en produkt kan påverka 
respondentens villighet att köpa produkten men att den även kan påverka deras framtida 
inköp av varor från samma varumärke. För att se huruvida en respondent som säger att 
dennes villighet att köpa produkten påverkas av att läsa en negativ onlinerecensionen 
även blir påverkad i sin villighet att i framtiden köpa produkter från samma varumärke, 
har vi ställt upp följande hypoteser. 
 
H0: Det finns inget samband mellan deras villighet att köpa produkten och framtida 
inköp av varumärkets produkter efter att ha läst en negativ onlinerecension. 
 
H1: Det finns ett samband mellan deras villighet att köpa produkten och framtida inköp 
av varumärkets produkter efter att ha läst en negativ onlinerecension. 
  
Utifrån testet har vi fått fram att Pearson Chi-square är 0,02. Eftersom Pearson Chi-
square är 0,02 och lägre än 0,05, kan nollhypotesen förkastas. Svaret av testet visar att 
samma respondent som uppger att viljan att köpa produkten påverkas av att läsa en 
negativ onlinerecension även blir påverkad av denna vid tänkbara framtida inköp av 
produkter från varumärket. Det finns således ett samband som säger att såväl produkt 
som varumärke påverkas av att respondenten har läst en negativ onlinerecension. 

5.3.2 Positiv onlinerecension 
I frågan om en positiv onlinerecensions påverkan framgår det att 78,68% utav 
respondenterna anser att en positiv onlinerecension påverkar deras villighet att köpa 
produkten. 10,15% svarar att det inte påverkar deras villighet och resterande 11,7% 
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svarar att de inte vet ifall det påverkar deras villighet att köpa produkten. Vidare visar 
svaren på frågan om hur den positiva onlinerecensionen påverkar deras framtida inköp 
av produkter från samma varumärke, att 56,85% anser att det kommer att påverka dem. 
28,43% svarar att den positiva onlinerecensionen inte kommer att påverka deras 
framtida inköp medan 14,72% svarat vet ej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Positiv onlinerecensions påverkan på att köpa produkten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Positiv onlinerecensions påverkan på framtida köp från varumärket 

 
För att undersöka huruvida det föreligger ett samband om huruvida en positiv 
onlinerecension av produkten, både påverkar deras vilja att köpa produkten men även 
deras framtida inköp av produkter från varumärket, har vi valt att sätta upp följande 
hypoteser. 
 
H0: Det finns inget samband mellan deras villighet att köpa produkten och framtida 
inköp av varumärkets produkter efter att ha läst en positiv onlinerecension. 
 
H1: Det finns ett samband mellan deras villighet att köpa produkten och framtida inköp 
av varumärkets produkter efter att ha läst en positiv onlinerecension. 
 
Enligt testet framgår det att Pearson Chi-square är 0,000. Eftersom Pearson Chi-square 
är 0,000 och lägre än 0,05, kan nollhypotesen förkastas. Svaret av testet visar att samma 
respondent som uppger att viljan att köpa produkten påverkas av att läsa en positiv 
onlinerecension även blir påverkad av denna vid tänkbara framtida inköp av produkter 
från varumärket. Detta innebär att det finns ett samband mellan deras villighet att köpa 
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produkten och framtida inköp av varumärkets produkter efter att ha läst en positiv 
onlinerecension. 

5.3.3 Analys av produkt kontra varumärket 
Våra respondenter som läser en negativa eller positiva onlinerecension av en produkt 
anser sig påverkas utav att de har läst recensionen, det visar resultatet av vår 
undersökning. Vi ser även att onlinerecensionen påverkar hur de ställer sig till framtida 
inköp av varumärkets produkter även om de menar att det är den recenserade produkten 
som påverkas allra mest. Det visar sig vidare då vi undersöker huruvida det finns ett 
samband mellan hur denna påverkan på produkt och varumärke samvarierar. Således att 
en respondent som läst en negativ eller positiv onlinerecension inte enbart påverkas i 
deras vilja att köpa just den produkten utan att den även påverkas i deras vilja att köpa 
produkter av samma varumärke i framtiden. Onlinerecensionens budskap angående en 
specifik produkt verkar alltså även smitta varumärket och leda till att respondenten i 
framtiden har onlinerecensionens budskap i åtanke vid framtida inköp. Detta resultat 
som visat sig i vår studie liknar det resultat som Bone (1995, s.221-222) fick utav sin 
studie, nämligen att WOM inte enbart påverkar konsumenten på kort sikt utan att den i 
själva verket påverkar konsumenten även på lång sikt. Vi anser oss utifrån vårt resultat 
kunna säga att unga kvinnor påverkas utav att läsa onlinerecensioner. På så vis att både 
deras vilja att köpa den specifika produkten påverkas men även att de påverkas av 
onlinerecensionens budskap i framtida inköp av produkter från varumärket. Med andra 
ord innebär detta att de inte enbart påverkas på kort sikt utan även på en längre sikt utav 
att ha läst en onlinerecension.  
 
Oavsett om våra respondenter läst en negativ eller positiv onlinerecension kommer detta 
att påverka deras villighet att köpa produkten mer än vad den påverkar deras inställning 
till framtida inköp från varumärket. Detta kan vi utläsa utifrån vår data. Vilket bör 
innebär att då unga kvinnor läser onlinerecensioner så är det framförallt deras villighet 
att köpa den specifika produkten som påverkas och inte deras inställning till framtida 
inköp av produkter från varumärket. Vidare visar vårt resultat att de negativa 
onlinerecensionerna påverkar respondentens villighet mer än vad en positiv 
onlinerecension gör, vilket även stämmer överens med en tidigare studie gjord av 
Podnar och Javernik (2012, s. 159-160). Vars resultat visade att negativ WOM påverkar 
konsumenter mer än vad positiv WOM och att sannolikheten för köp minskas av 
negativ WOM. Utifrån vårt resultat anser vi att vår studie visar att unga kvinnor 
påverkas av att de läser negativa respektive positiva onlinerecensioner, men även att 
deras vilja att köpa produkten då de har läst en negativ onlinerecension minskar. Då vi 
analyserar detta vidare anser vi att våra respondenters svar visar att onlinerecensionerna 
har mer makt när det gäller att påverka våra respondenter när det kommer till deras 
produktköp. Vilket borde indikera på att unga kvinnor vilja att köpa en produkt minskar 
då de läst en negativ onlinerecension och att negativa onlinerecensioner överlag har 
påverkan på de unga kvinnornas produktköp. 

5.4 Våra respondenters vana att handla online sett i sammanhang med 
deras informationssökning och tillit till onlinerecensioner (Fråga 5, 8 
& 9) 
I det här kapitlets inledande del redogjorde vi för våra respondenters vana att handla 
kläder och skor via internetbutiker med onlinerecensioner. Det visade sig att majoriteten 
av våra respondenter i någon utsträckning har handlat kläder och skor via 
internetbutiker det senaste året. Det vore därför intressant att undersöka om det finns ett 
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samband mellan hur respondenternas informationssökning och deras tillit till 
onlinerecensionerna hur pass vana de är vid att handla online.  Detta ämnar vi 
undersöka med följande hypoteser:  
 

• H0: Det finns inget samband mellan hur respondenterna söker information via 
onlinerecensioner och deras vana att handla online.  

 
• H1: Det finns ett samband mellan hur respondenterna söker information via 

onlinerecensioner och deras vana att handla online. 
 
För att testa om det föreligger ett samband mellan i vilken utsträckning respondenterna 
litar på onlinerecensioner och hur pass vana de är vid att handla online de har, har vi 
ställt upp följande hypoteser: 
 

• H0: Det finns inget samband mellan hur respondenterna litar på 
onlinerecensioner och deras vana att handla online. 

 
• H1: Det finns ett samband mellan hur respondenterna litar på onlinerecensioner 

och deras vana att handla online. 
 
Enligt resultatet av vårt statistiska test angående huruvida det föreligger ett samband 
mellan respondenternas informationssökning och deras vana att handla online, framgår 
det att värdet på Pearson Chi-square är 0,000. Eftersom Pearson Chi-square är 0,000, 
och därmed lägre än 0,05, kan vi förkasta nollhypotesen. Det innebär att det finns ett 
samband mellan hur respondenterna söker information från onlinerecensioner och deras 
vana att handla online. Vidare visar testet om sambandet mellan hur respondenterna litar 
på onlinerecensioner och deras vana online, att Pearson Chi-square är 0,000. Eftersom 
Pearson Chi-square är 0,000, är lägre än 0,05, innebär det att vi kan förkasta vår 
nollhypotes. Det innebär att det finns ett samband mellan hur respondenterna litar på 
onlinerecensioner och deras vana att handla online.  

5.4.1 Analys av våra respondenters vana att handla online sett i 
sammanhang med deras informationssökning och tillit till 
onlinerecensioner 
Utifrån våra signifikanta testresultat bland våra respondenter anser vi att unga kvinnors 
vana att handla kläder och skor på internet har ett samband med deras 
informationssökning och deras tillit till onlinerecensioner. Unga kvinnor som säger sig 
ofta handla kläder och skor via internet är även de som söker information från 
onlinerecensioner inför ett köp, vidare litar dessa i större utsträckning än unga kvinnor 
med lägre vana att handla via internet på onlinerecensionerna. Vi anser att deras vana 
vid att handla online kan vara det som medför att dessa unga kvinnor i större 
utsträckning än de med lägre vana i att handla online, litar på det som 
onlinerecensionerna har att säga då de har tidigare erfarenheter i att använda dessa. 
Samtidigt kan sambandet som säger att de med liten vana i att handla via internet även i 
mindre utsträckning är de som söker och litar på onlinerecensioner, bero på en 
osäkerhet hos dessa unga kvinnor. En osäkerhet som bottnar i deras bristfälliga 
erfarenhet av internethandel vilket leder till att de även blir osäkra då det kommer till att 
söka information via onlinerecensioner och i vilken utsträckning de vågar lita på dessa. 
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5.5 Varumärkets funktioner (Fråga 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 & 32) 
För att möjliggöra för oss att undersöka huruvida det sker en förändring i 
respondenternas inställning till varumärkets funktioner (trygghet, image/status, kvalitet) 
ställde vi som tidigare nämnt i vår uppsats praktiska metoddel, frågor som ämnade 
undersöka deras grundinställning till dessa funktioner. Utifrån de frågorna kan vi utläsa 
vad de har för grundinställning till varumärkesfunktionerna för att sedan kunna jämföra 
hur dessa förändras utav att de läser negativa respektive positiva onlinerecensioner.  
 
Vad det gäller respondenternas grundinställning till varumärkesfunktionen trygghet 
visar att de allra flesta (90,3%) säger sig associera Nike med trygghet i hög till mycket 
hög grad. Den största gruppen (57,65%) inom resultatet för Nike säger sig associera 
Nike med hög grad utav trygghet. Levis resultat påminner om det resultat vi fick utav 
Nike, då de allra flesta (71,43%) säger sig associera Levis med trygghet i hög till 
mycket hög grad. Den största gruppen (48,47%) inom resultatet för Levis säger sig 
associera Levis med hög grad utav trygghet. För Veromodas del visar det sig att de 
flesta (70,41%) säger sig associera Veromoda med trygghet låg till hög grad. Den 
största gruppen (47,45%) inom resultatet för Veromoda säger sig associera Veromoda 
med hög grad utav trygghet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Grundinställning trygghet Nike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figur 15. Grundinställning trygghet Levis    Figur 16. Grundinställning trygghet Veromoda  

 
Respondenternas grundinställning till varumärkesfunktionen image visar att de allra 
flesta (57,15%) säger sig anse att Nike har hög och mycket hög inverkan på deras 
personliga image/status. Gruppen som är störst (43,88%) inom resultatet för Nike säger 
att varumärket har en hög inverkan på deras personliga image/status. Fördelningen i 
resultatet för Levis ser något annorlunda ut i jämförelse med Nike, då de flesta 
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(51,53%) svarat att varumärket har en låg till hög inverkan på deras personliga 
image/status. Dock utgör den respondentgrupp som svarat vet ej (35,2%) den allra 
största. I resultatet av huruvida Veromoda inverkar på respondenternas personliga 
image/status svarar de flesta (52,04%) likt resultatet i Levis, att det har en låg till hög 
inverkan. Den största gruppen av respondenter (36,73%) har svarat att det har låg 
inverkan på deras personliga image/status.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17. Grundinställning image/status Nike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 18. Grundinställning image/status Levis              Figur 19.  Grundinställning image/status Veromoda 

Respondenternas grundinställning till varumärkesfunktionen kvalitet visar att de allra 
flesta (94,89%) säger sig associera Nike med kvalitet, i hög till mycket hög grad. 
Gruppen som är störst (58,16%) inom resultatet för Nike säger sig associera Nike med 
hög grad utav kvalitet. Resultatet för Levis liknar Nikes resultat då även de flesta 
(84,18%) säger sig associera Levis med kvalitet i hög till mycket hög grad. Gruppen 
som är störst (50,51%) inom resultatet för Levis säger sig associera Levis med hög grad 
utav kvalitet. För Veromodas del framgår det att de allra flesta (74,47%) säger sig 
associera Veromoda med kvalitet i låg till hög grad. Den största gruppen (52,55%) inom 
resultatet för Veromoda säger sig associera Veromoda med låg grad utav kvalitet.  
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                                                Figur 20. Grundinställning kvalitet Nike   

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 21. Grundinställning kvalitet Levis                        Figur 22. Grundinställning kvalitet Veromoda 

Övriga cirkeldiagram som visar förändringen i respondenternas inställning till 
varumärkesfunktionerna återfinns i bilaga 3. 

5.5.1 Negativa recensioner  
I den här delen jämför vi respondenternas grundinställning till varumärkesfunktionerna 
med deras inställning efter att de har läst de negativa onlinerecensionerna för att se 
huruvida det skett en förändring i inställningen till funktionerna. Testresultaten vi fått 
visar samma signifikanta resultat för alla tre av våra respektive varumärken, vilket gör 
att sammanställningen av resultatet nedan gäller för alla våra varumärken. 
 
Våra tester visar att när respondenterna läst en negativ onlinerecension om Nike, Levis 
samt Veromoda så påverkas deras inställning till varumärkenas varumärkesfunktion 
image/status. Vilket innebär att när en respondent läst en negativ onlinerecension om 
Nike, Levis samt Veromoda kommer detta att leda till en försämring av dennes 
inställning till dessa varumärkens varumärkesfunktion image/status. 
Varumärkesfunktionen kvalitet visar samma signifikanta resultat för att en negativ 
onlinerecension om Nike, Levis samt Veromoda påverkar respondenternas inställning 
till dessa varumärkens varumärkesfunktion kvalitet. Vilket visar att en respondent som 
läst en negativ onlinerecension om Nike, Levis samt Veromoda får en försämrad 
inställning till dessa varumärkens varumärkesfunktion kvalitet. Vidare visar även 
testresultaten för varumärkesfunktionen trygghet samma signifikanta resultat som för 
tidigare varumärkesfunktioner, således att negativa onlinerecensioner om Nike, Levis 
samt Veromoda påverkar respondenternas inställning till dessa varumärkens 
varumärkesfunktion trygghet. Vilket innebär att en respondents inställning till 
varumärkesfunktionen trygghet hos dessa tre varumärken försämras av att respondenten 
läser negativa onlinerecensioner om Nike, Levis samt Veromoda. 



40	   	  

Tabell 2. Signifikansnivån för negativa onlinerecensioners påverkan på inställningen till varumärkesfunktionerna 

Negativa recensioner 
 

	  	   Image	   Kvalitet	   Trygghet	  
Nike	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	  
Levis	   sig	  	  	  	  	  	  0,003	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	  
Veromoda	   sig	  	  	  	  	  	  0,001	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	  

 
Tabellen sammanställer testresultaten och visar att vi har signifikant stöd för att 
grundinställningen har förändrats av de negativa onlinerecensionerna. 

5.5.2 Positiva recensioner 
I den här delen jämför vi respondenternas grundinställning till varumärkesfunktionerna 
med deras inställning efter att de har läst de positiva onlinerecensionerna för att se 
huruvida det skett en förändring i inställningen till funktionerna. 
 
Resultaten av våra tester visar signifikant stöd för att, då en respondent läst en positiv 
onlinerecension om varumärket Nike förbättras dennes inställning till Nikes 
varumärkesfunktion image/status. Testerna för varumärkesfunktionerna kvalitet 
respektive trygghet ger dock inte samma signifikanta resultat vilket gör att vi inte kan 
säga att en positiv onlinerecension om en produkt från varumärket Nike ger en 
förbättring av respondenternas inställning till Nikes varumärkesfunktioner kvalitet och 
trygghet. Levis testresultat visar inte signifikant stöd för varumärkesfunktionerna 
image/status och kvalitet. Vilket innebär att vi inte kan säga att en positiv 
onlinerecension av en produkt från varumärket Levis skulle förbättra respondentens 
inställning till Levis varumärkesfunktioner image/status och kvalitet. Däremot får vi 
signifikant stöd för varumärkesfunktionen trygghet vilket innebär att en respondent som 
läst en positiv onlinerecension om en produkt från varumärket Levis får en förbättrad 
inställning till Levis varumärkesfunktion trygghet. 
 
För varumärket Veromoda visar testresultaten utav alla varumärkesfunktionerna 
(image/status, kvalitet och trygghet) signifikanta resultat. Vilket innebär att en 
respondent som läst en positiv onlinerecension om en produkt från varumärket 
Veromoda får en förbättrad inställning till alla tre av varumärkets 
varumärkesfunktioner.  
 
Tabell 3. Signifikansnivån för positiva onlinerecensioners påverkan på inställningen till varumärkesfunktionerna 

Positiva recensioner 
 

	  	   Image	   Kvalitet	   Trygghet	  
Nike	   sig	  	  	  	  	  	  0,044	   	  	  ej	  sig	  	  	  	  0,811	   	  	  ej	  sig	  	  	  0,472	  
Levis	   	  ej	  sig	  	  	  	  	  0,060	   	  	  ej	  sig	  	  	  	  0,377	   sig	  	  	  	  	  	  0,006	  
Veromoda	   sig	  	  	  	  	  	  0,014	   sig	  	  	  	  	  	  0,000	   sig	  	  	  	  	  	  0,004	  

 
Tabellen sammanställer testresultaten och visar om vi har signifikant stöd eller inte för 
att grundinställningen har förändrats av de positiva onlinerecensionerna. 
 



41	   	  

5.5.3 Analys av varumärkets funktioner 
Enligt våra resultat framgår det att vi har signifikanta testresultat för alla tre av våra 
varumärken då respondenterna har läst negativa onlinerecensioner. Detta innebär 
respondenternas inställning till dessa varumärkens varumärkesfunktioner (image/status, 
kvalitet och trygghet) försämras då de läser negativa onlinerecensioner. Vi kan således 
uttala oss om att unga kvinnor som läser negativa onlinerecensioner får en försämrad 
inställning till varumärkesfunktionerna image/status, kvalitet samt trygghet. 
Testresultaten av de positiva onlinerecensionerna visar dock inte samma signifikanta 
resultat för alla av våra tre varumärken. Detta gör att vi inte kan säga att unga kvinnors 
inställning till varumärkesfunktionerna image/status, kvalitet samt trygghet förbättras av 
att de läser en positiv onlinerecension. Våra resultats trovärdighet styrks utav studien 
gjord av Bae och Lee  (2011, s.211) där det framgår att negativa onlinerecensioner är 
mer inflytelserika än positiva recensioner. Deras resultat visar även att negativa 
onlinerecensioner påverkar varumärkesfunktionerna mer än vad positiva 
onlinerecensioner gör (Bae & Lee, 2011, s.211), vilket är ett resultat som 
överensstämmer med vårt. 

5.6 Varumärkesattityd ( Fråga 12, 14, 15, 21, 22, 28 & 29) 

5.6.1 Förändringen i våra respondenters varumärkesattityd 
 
För att se hur attityden har förändrats ser vi till förändringen mellan respondenternas 
grundattityd och den attityd de har efter dem läst en negativ eller positiv 
onlinerecension. Som vi tidigare nämnt i vår praktiska metod har vi valt att gruppera 
respondenterna utifrån deras medelvärden för att lättare kunna uttala oss om dem. 
Gruppen med dålig varumärkesattityd har ett medelvärde mellan 1-2, gruppen med bra 
varumärkesattityd har ett medelvärde mellan 2,5-3,5 och gruppen med mycket bra 
attityd har ett medelvärde på mellan 4-5. Alla test som görs nedan utgår från hypotesen 
H0 som säger att onlinerecensionen inte har påverkat respondenternas 
varumärkesattityd.  
 
Vad det gäller varumärket Nike, har vi enligt testet signifikant stöd (p = 0,000) för att 
negativa onlinerecensioner signifikant förändrar respondenternas varumärkesattityd 
negativt. För de positiva onlinerecensionerna har vi ej signifikant stöd (p = 0,375) för att 
dessa skulle förändra respondenternas varumärkesattityd till att bli mer positiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               Figur 23. Grundattityd Nike 
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 Figur 24. Attityd till Nike efter negativ recension              Figur 25. Attityd till Nike  efter positiv recension 

I testerna med varumärket Levis har vi signifikant stöd (p = 0,000) för att negativa 
onlinerecensioner har påverkat varumärkesattityden negativt. Enligt testen vi gjort 
framgår det att vi även har signifikant stöd (p = 0,000) för de positiva 
onlinerecensionerna, således att positiva onlinerecensioner påverkar 
varumärkesattityden positivt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                            Figur 26. Grundattityd för Levis      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figur 27. Attityd till Levis efter negativ recension         Figur 28. Attityd till  Levis efter positiv recension 

Varumärket Veromodas tester visar att vi har signifikant stöd (p = 0,000) för att 
negativa onlinerecensioner påverkar varumärkesattityden negativt. De visar vidare ett 
signifikant stöd (p = 0,038) för att positiva onlinerecensioner påverkar 
varumärkesattityden positivt.  
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                                                           Figur 29. Grundattityd Veromoda     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 30. Attityd negativ recension Veromoda                            Figur 31. Attityd positiv recension Veromoda 

5.6.2 Förändringen i våra respondenters varumärkesattityd i 
förhållande till deras varumärkeskännedom 
 
Hypoteserna som testas i den här delen ämnar undersöka huruvida respondenternas 
varumärkeskännedom har en inverkan på hur deras varumärkesattityd förändras av 
onlinerecensioner. H0 säger således att varumärkeskännedomen inte har någon inverkan 
på hur respondenternas varumärkesattityd förändras av onlinerecensioner. 
 
Testet utav Nike visar att gruppen med dålig varumärkeskännedom är de som får störst 
förändring i varumärkesattityden utav att ha läst negativa onlinerecensioner. Gruppen 
som har bra varumärkeskännedom är den grupp vars varumärkesattityd förändras mest 
utav positiva onlinerecensioner. Testerna ger dock inget signifikant stöd då vi får p-
värdet 0,750 för en negativ onlinerecension och p-värdet 0,470 för en positiv recension. 
Vilka båda är långt över signifikansnivån 0,05 då vi kan förkasta nollhypotesen. Detta 
innebär att vi inte utifrån vårt resultat kan säga att en respondents varumärkeskännedom 
inverkar på hur deras varumärkesattityd förändras när de läser en onlinerecension, 
eftersom vårt test inte visar något samband. 
 
Vid testet utav Levis är det gruppen med bra varumärkeskännedom vars 
varumärkesattityd har förändrats mest utav de negativa onlinerecensionerna. De positiva 
onlinerecensionerna visar sig dock ha störst inverkan på varumärkesattityden för 
gruppen med dålig varumärkeskännedom. De statistiska testen ger oss dock inget 
signifikant stöd för att varumärkeskännedomen har en inverkan på respondenternas 
varumärkesattityd då vi får p-värdet 0,360 för en negativ onlinerecension och p-värdet 
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0,217 för en positiv recension. Vilka båda är högre än 0,05 som är den nivå då vi kan 
förkasta nollhypotesen.  
 
Veromodas tester visar att gruppen med bra varumärkeskännedom är den grupp vars 
varumärkesattityd påverkas mest utav de negativa onlinerecensionerna. De positiva 
onlinerecensionerna däremot har störst inverkan på varumärkesattityden för gruppen 
med dålig varumärkeskännedom. Utifrån våra tester finner vi likt i testen för såväl Levis 
som Nike inget signifikant stöd för att varumärkeskännedomen har en inverkan på 
respondenternas varumärkesattityd. Testerna ger ett p-värde på 0,219 för en negativ 
onlinerecension och p-värdet 0,257 för en positiv recension vilket likt de tidigare fallen 
är långt över signifikansnivån 0,05 då vi kan förkasta nollhypotesen. 

5.6.3 Analys av förändringen i våra respondenters varumärkesattityd 
Våra tester visar signifikant stöd för att våra respondenters varumärkesattityd förändras 
utav negativa onlinerecensioner men de visar inte samma signifikanta stöd för de 
positiva onlinerecensionerna. Utifrån vårt resultat anser vi att vi kan uttala oss om att 
unga kvinnors varumärkesattityd förändras mer av att de läser negativa 
onlinerecensioner inför ett köp än vad de påverkas av att läsa positiva 
onlinerecensioner. Detta resultat som vi fått av vår studie liknar det resultat som Bae 
och Lee (2011, s. 211) fick i sin studie, där det framgick att negativa onlinerecensioner 
tenderade ha större effekt på kvinnors köpbeslut och att de även anser att dessa är mer 
användbara än de positiva onlinerecensionerna. Tolkningen vi gör utav deras resultat 
som säger att negativa onlinerecensioner är mer användbara är att kvinnorna tar till sig 
av det som står och använder sig av rekommendationen som den ger då de fattar sina 
köpbeslut. Vi anser att våra resultat indikerar liknande och att vi därför kan uttala oss 
om att unga kvinnor anser att negativa onlinerecensioner är mer användbara. 
Vår analys som säger att unga kvinnor påverkas mer av att de läser negativa 
onlinerecensioner kan stärkas ytterligare genom en tidigare studie gjord av Podnar och 
Javernik (2012,s.159-160). Deras studie visar att negativ WOM påverkar 
konsumenterna mer än positiv WOM och att negativ WOM påverkar konsumenternas 
attityd negativt (Podnar & Javernik, 2012,s.159-160).  Eftersom onlinerecensioner är en 
form av online WOM som i sin tur är en utvecklad form av WOM som utspelar sig på 
internet anser vi att vårt resultat visar samma sak.  
 
Som tidigare nämnt visade våra resultat inte signifikanta värden för alla varumärken, då 
vi testade om positiva onlinerecensioner förändrade varumärkesattityden. Dock finns 
det signifikant stöd för att positiva onlinerecensioner ger en positiv förändring utav 
varumärkesattityden i testerna för Levis och Veromoda. Då vi analyserar varför Nike 
inte fått samma signifikanta testvärde, anser vi att detta kan bero på att våra 
respondenter har bäst grundattityd till Nike redan från början. Vilket kan vara orsaken 
till att det inte sker en tillräckligt stor förändring för att vid ett statistiskt test ge ett 
signifikant resultat. 
 
Vårt testresultat utav sambandet mellan varumärkesattityd och varumärkeskännedom 
ger inget signifikant resultat för någon typ av onlinerecensioner. Det innebär att vi inte 
kan uttala oss om att unga kvinnors varumärkeskännedom har en inverkan på hur deras 
varumärkesattityd förändras då de läser onlinerecensioner. Vårt resultat liknar därmed 
inte studien som är gjord av Bambauer-Sachse och Mangolds (2001, s. 44) vars resultat 
visar att även välkända varumärken påverkas utav negativa onlinerecensioner. Vilket vi 
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inte kan uttala oss om eftersom vårt testresultat inte är signifikant för ett samband 
mellan varumärkeskännedom och inverkan på varumärkesattityd. 

6. SLUTSATS & DISKUSSION  
 
I denna del av uppsatsen redogör vi för och diskuterar de slutsatser som vi kommit fram 
till genom vår studie. Grunden för dessa slutsatser är studiens problemformulering och 
dess syfte, vidare presenteras förslag för framtida forskning inom området. 
 
Vi ämnar i vår studie att få ökad förståelse för hur unga kvinnors varumärkesattityd och 
inställning till varumärkesfunktioner förändras utav att de läser onlinerecensioner. 
Vilket är viktigt att studera eftersom de tidigare studiernas resultat inte har fokuserat på 
något specifikt ålderspann, vilket gör att det saknas ytterligare kunskap om hur 
användandet och påverkan hos de unga kvinnorna ser ut. Vidare visar våra resultat på 
intressanta resultat om unga kvinnors informationssökning och användning av 
onlinerecensioner, vilket även detta är något som det saknas studier om och därför 
bidrar till mer förståelse och kunskap inom området. 

6.1 Användandet av onlinerecensioner 
Av undersökningens resultat och analys drar vi slutsatsen om att unga kvinnor föredrar 
att använda sig av internetbutiker som använder funktionen onlinerecensioner och att de 
både använder och påverkas av innehållet i dessa. Generellt sätt verkar unga kvinnor lita 
på det som står i onlinerecensionerna även om de egentligen inte vet vem personen som 
ligger bakom recensionen är. Vilket visar att de trots bristen på personlig koppling till 
personen som skrivit onlinerecensionen, har användning för denna i sin köpprocess. 
Detta är vidare ett resultat som även Constant et als (1996, s. 129-130) studie visat på. 
Vår studie bidrar dock med en ökad förståelse för de unga kvinnorna som i samhället 
utgör ett viktigt segment på marknaden, vilket gör vår studie viktig då den visar ny 
kunskap om hur dessa unga kvinnor använder och litar på onlinerecensioner. Det 
framgår dock inte av vår analys av resultatet att våra respondenter litar mer på 
expertutlåtanden och vad de har att säga, vilket i enlighet med Senecal och Nantels 
(2004, s.167-168) studie visar att de ser dessa utlåtanden som mer trovärdiga. En 
skillnad i vår analys av resultatet jämfört med Senecal och Nantels (2004, s.167-168) är 
dock att våra respondenter ser expertutlåtanden som den mest betydande 
rekommendationen. Vilket inte deras resultat visar, då deras resultat visar att den mest 
betydande rekommendationen kommer från onlinerecensioner. Vår studie bidrar således 
med att visa att unga kvinnor anser expertutlåtanden som betydande rekommendationer, 
men den visar även att onlinerecensionerna anses vara viktiga för dem då de handlar 
online. Sambandet vi kan se mellan vilken vana de unga kvinnorna har att handla kläder 
och skor via internet och huruvida de litar på onlinerecensionerna, anser vi visar att 
unga kvinnor med större vana att handla online i större utsträckning litar på andra 
konsumenters onlinerecensioner då de ska göra sina inköp. Vilket troligtvis beror på 
deras tidigare erfarenheter av onlinerecensioner. Vårt resultat bidar alltså med en större 
förståelse för unga kvinnor och onlinerecensioner, som visar att unga kvinnors grad av 
internetvana inverkar på i vilken utsträckning de vågar lita på onlinerecensioner. Vår 
analys av studiens resultat har som nämnt visat att onlinerecensionerna är viktiga för de 
unga kvinnorna i deras köpprocess vilket är information som även företagen som säljer 
kläder och skor från olika varumärken borde ta del av. Eftersom de utifrån resultatet av 
vår analys skulle gynnas av att använda funktionen i deras internetbutik då det kan 
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medföra en ökad försäljning av deras produkter, då fler konsumenter vill handla via 
deras internetbutik. Sett ur konsumentens synvinkel är det enbart positivt om allt fler 
företag börjar använda sig av onlinerecensioner eftersom detta är en uppskattad 
funktion. Desto fler företag som använder funktionen, desto fler möjligheter får de unga 
kvinnorna att ta stöd i andras produktrecensioner innan de tar sina köpbeslut. Vilket 
faktiskt gynnar dem eftersom de genom att använda sig av onlinerecensionerna b.la. kan 
minska osäkerheten inför ett köp men även undvika felköp. 

6.2 Varumärket och dess produkt 
Utifrån vår analys av resultaten som ämnar undersöka hur varumärket respektive dess 
produkt påverkas av onlinerecensioner, kan vi uttala oss om att det finns ett samband 
mellan dessa. Sambandet visar att unga kvinnors villighet att köpa produkten som 
recenserats men även framtida produkter från samma varumärke påverkas. Resultatet av 
analysen visar således att en onlinerecension inte enbart kommer att påverka den unga 
kvinnans vilja att köpa just den produkten utan att hon även i framtiden kommer ha 
recensionen i åtanke då hon köper andra produkter från samma varumärke. Vilket är ett 
resultat som även Bone (1995, s. 221-222) får i sin studie då han visar på att 
konsumenterna påverkas både på kort och lång sikt. Vidare liknar vår analys av 
resultatet även det resultat som Chuang et al (2012, s.564) fick, som visade på att 
referensgrupper har en inverkan på konsumenten, eftersom även vårt resultat visar att 
unga kvinnors vilja att köpa produkten påverkas efter att ha läst onlinerecensioner. Vår 
studie bidrar med att ge en ökad förståelse för hur unga kvinnor påverkas när det 
handlar om inköp av produkt eller framtida inköp av produkter från samma varumärke. 
Då vår studie visa att de påverkas på såväl kort som lång sikt av dessa 
onlinerecensioner, ger den en viktig kunskap inom området för hur unga kvinnor 
påverkas av onlinerecensioner. Vår analys av resultatet kan även vara något som 
varumärkesinnehavarna bör undersöka närmare eftersom resultatet visar på att 
onlinerecensioner av produkter oavsett laddning kan påverka deras varumärke och inte 
enbart produkten som recenserats. Vår studie bidrar med att ge en ökad förståelse för 
hur unga kvinnor påverkas när det handlar om inköp av produkt eller framtida inköp av 
produkter från samma varumärke. Genom att visa på att de påverkas på såväl kort som 
lång sikt av dessa onlinerecensioner, vilket är en kunskap som är viktig för kunskapen 
inom området unga kvinnor och deras påverkan och användning av onlinerecensioner. 

6.3 Varumärkesfunktion 
En del av vårt syfte med studien var att ge en ökad förståelse för hur unga kvinnors 
inställning till varumärkesfunktionerna påverkas då de läser onlinerecensioner skrivna 
av andra konsumenter. Vilket bidrar till kunskapen inom området onlinerecensioner 
genom att redovisa specifik förståelse för hur just unga kvinnor påverkas. Vilket vidare 
är en förståelse som inte finns sedan tidigare då de studier som gjorts inte är avgränsade 
till någon specifik ålder. Utifrån analysen av vårt testresultat utläser vi att det finns 
signifikant stöd för att våra respondenters inställning till varumärkesfunktionerna 
(image/status, kvalitet och trygghet) påvekas av att de har läst negativa 
onlinerecensioner om Nike, Levis samt Veromodas produkter. Vi kan således uttala oss 
om att unga kvinnors inställning till varumärkesfunktionerna förändras av att de läser 
onlinerecensioner oavsett vilken laddning dessa har. Efter det liknande testet då vi testar 
positiva onlinerecensioner, kan vi se signifikanta resultat för varumärket Veromoda. 
Vilket gör att vi inte kan uttala oss om huruvida positiva onlinerecensioner överlag 
påverkar inställningen till varumärkesfunktionerna, men det vi kan uttala oss om är att 
våra respondenters inställning till varumärkesfunktionerna förändras av att de läser 
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positiva onlinerecensioner. Vidare kan vi dra liknande slutsatser som vi gjort i tidigare 
delar av det här avsnittet, om att negativa onlinerecensioner överlag påverkar mer än 
vad positiva onlinerecensioner gör. Vilket överensstämmer med tidigare nämnd studie 
av Bae och Lees (2011, s.211) resultat. Vår studies bidrag till kunskapsområdet är att 
unga kvinnors inställning till varumärkesfunktioner förändas då de läser negativa 
onlinerecensioner, vilket är en förståelse som tidigare studier inte har bidragit med 
eftersom den här gruppen av kvinnor tidigare inte studerats specifikt. Detta kan 
exempelvis vara viktigt för företag att ha i åtanke, eftersom de utifrån vårt bidrag kan se 
att de kan gynnas av att utforma en plan, för hur de ska arbeta med och hantera negativa 
onlinerecensioner för att det inte ska skada deras försäljning eller rykte. 
 
En slutsats vi gör utifrån vårt frågebortfall på den här frågan (det är tre respondenter 
som inte tagit ställning till funktionen image/status) är att varumärkesfunktionen 
image/status verkar vara något som respondenterna haft svårt att ta ställning till. Vilket 
kan innebära att den funktionen i framtida forskning eventuellt borde mätas med något 
annat mått eller på ett annat vis mot hur den mäts i vår studie. 

6.4 Varumärkesattityd 
Vår studie ämnar bidra genom att öka förståelsen för hur unga kvinnors 
varumärkesattityd förändras av att de läser onlinerecensioner, vilket är något som 
tidigare studier inte har gjort. Eftersom de enbart undersökt onlinerecensioner överlag 
och utan åldersavgränsning vilket gör att det inte finns någon specifik kunskap vad det 
gäller unga kvinnor sedan tidigare. Analysen av resultat från vår enkätundersökning har 
visat signifikant stöd för alla våra varumärken (Nike, Levis och Veromoda) när det 
gäller en negativ recension. Slutsatsen vi drar är att unga kvinnors varumärkesattityd 
försämras av att de läser negativa onlinerecensioner om våra varumärkens produkter. 
Eftersom vi inte har samma signifikanta resultat för alla av våra tre varumärken då det 
handlar om huruvida de positiva onlinerecensionerna påverkar varumärkesattityden 
positivt kan vi inte dra samma slutsats som vi gjorde för de negativa 
onlinerecensionerna. Dock kan vi uttala oss om att våra respondenters 
varumärkesattityd till varumärkena Levis och Veromoda förbättras av att de läser 
positiva onlinerecensioner, utifrån att dessa har fått signifikanta resultat. Orsaken till att 
testerna av Nike inte får samma signifikanta resultat anser vi kunna bero på att Nike är 
det varumärke som våra respondenter redan från start har bäst grundattityd till. Vilket 
medför att det kan bli svårt att överträffa den grundattityden sen när respondenten läser 
en positiv onlinerecension. Förändringen efter att de har läst de positiva 
onlinerecensionerna blir så pass liten gentemot grundattityden att den inte kan ge något 
signifikant resultat då den testas. Då vi undersökte huruvida varumärkeskännedomen 
hos våra respondenter hade en inverkan på förändringen i varumärkesattityden fann vi 
inga signifikanta resultat. Därför kan vi inte uttala oss om att våra respondenters 
varumärkesattityd påverkas olika av onlinerecensioner beroende på vad de har för 
varumärkeskännedom till varumärket. 
 
Slutsatsen vi drar utifrån vår analys av testerna om varumärkesattityd är att negativa 
onlinerecensioner påverkar varumärkesattityden och ger en större förändring och 
påverkan än vad positiva onlinerecensioner gör. Vilket överensstämmer med Bambauer-
Sache och Mangolds (2011, s. 44) resultat som säger att negativa onlinerecensioner har 
effekt, men även med Bae och Lees (2011, s. 211) resultat om att negativa 
onlinerecensioner påverkar mer än positiva. Vi anser oss därför kunna uttala oss om att 
unga kvinnors varumärkesattityd påverkas då de läser negativa onlinerecensioner men 
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även om att de påverkas mer av att läsa negativa onlinerecensioner gentemot positiva 
onlinerecensioner. Vår studies bidrag till området onlinerecensioner är således en ökad 
förståelse, genom att vi kan visa att unga kvinnors varumärkesattityd påverkas av att de 
läser onlinerecensioner och att denna påverkan är större då de läser negativa 
onlinerecensioner. Vilket är något som är viktigt eftersom det kan komma exempelvis 
företag till hjälp då dessa behöver se över hur de ska anpassa sig till detta köpstarka 
segment på marknaden.  

6.5 Förslag till framtida forskning 
Utifrån vårt resultat som visar att onlinerecensioner som är en form av online WOM, 
verkligen används och att dessa påverkar, vore det intressant att i en framtida studie 
jämföra WOMs påverkan med online WOMs påverkan, för att undersöka huruvida 
dessa påverkar konsumenten olika. En sak vi inte kunde undersöka i vår studie var 
utifall respondenterna med olika varumärkeskännedom påverkades olika mycket av att 
läsa onlinerecensioner. Detta eftersom gruppen med dålig varumärkeskännedom bestod 
av alldeles för få respondenter vilket medförde att det inte gick att utföra några 
statistiska test på detta. Det vore därför intressant att i framtiden göra en studie som 
undersöker huruvida grupper med olika varumärkeskännedom påverkas olika mycket av 
att läsa onlinerecensioner. Vårt resultat visar att unga kvinnor påverkas av att de läser 
andra konsumenters onlinerecensioner, eftersom vi enbart har studerat unga kvinnor i 
vår studie vore det intressant att se hur unga män påverkas av onlinerecensioner. Det 
vore vidare intressant att utföra en jämförande studie som jämför hur unga kvinnor och 
unga män påverkas av onlinerecensioner och huruvida dessa påverkas olika. Eftersom 
vår studies resultat visar att unga kvinnor påverkas såväl på kort som lång sikt då de 
läser onlinerecensioner vore det intressant att i en framtida studie, ur ett 
företagsperspektiv. Genom att genomföra en studie för att få förståelse för hur 
varumärkesägarna ska använda onlinerecensioner för att stärka sitt varumärke. Vidare 
har vi i vår studie valt att använda oss av de tre varumärkena Nike, Levis och Veromoda 
utifrån de svar vi fick på vår förstudie. Vilka våra respondenter visade sig ha god 
varumärkeskännedom om, vilket vidare påverkar våra resultat av studien. Det vore 
därför intressant att i framtiden genomföra en experimentellstudie. En 
experimentellstudie med helt okända varumärken för att se huruvida den studien skulle 
ge andra resultat eftersom respondenterna inte har någon bakomliggande 
varumärkeskännedom. Då våra enkätfrågor om produkt kontra varumärke är två frågor 
som våra respondenter får besvara genom självskattning och självskattning kan tänkas 
skilja sig från det faktiska handlandet. Vore det intressant att i framtiden undersöka och 
jämföra huruvida respondenternas självskattning och faktiska handlande, om huruvida 
en negativ respektive positiv onlinerecension påverkar deras vilja att köpa produkten 
men även deras vilja till framtida köp av varumärket, stämmer överens eller skiljer sig 
åt.  
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7. SANNINGSKRITERIER 
 
I följande kapitel avser vi att undersöka trovärdigheten i vår studie för att underlätta 
för utomstående att kritiskt granska vår undersökning. Trovärdigheten undersöks här 
med hjälp av sanningskriterier som replikerbarhet, reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 

7.1 Replikerbarhet 
Vi har kontinuerligt genom vårt skrivande av den här kandidatuppsatsen försökt vara så 
beskrivande och detaljerade som möjligt för att underlätta för en utomstående att avgöra 
huruvida vår studie är av god kvalitet eller inte. Genom att presentera hur vår studie har 
gått till och vilka ståndpunkter vi har, ämnar vi att visa på vår strävan att hålla vår studie 
objektiv i största möjliga mån. Bryman (2011, s.169) menar att forskare bör sträva efter 
att visa sig objektiva till sin studie genom att presentera sin studie på ett sådant vis att 
den i framtiden skulle kunna replikeras av någon annan. Han menar vidare att studier 
där detta inte är möjligt påverkar resultaten och dess validitet (2011, s.169). 
Kvantitativa forskare anser att replikerbarhet i en studie är av stor vikt eftersom det kan 
komma att påverka deras studie och deras resultats trovärdighet inom vetenskapsvärlden 
(2011, s.170). I den här studien har vi strävat efter att göra vår studie replikerbar, även 
om Bryman (2011, s. 171) menar att replikationer av studier inte är vanligt 
förekommande. Vår strävan efter att möjliggöra en replikation av vår studie syns till 
exempel i våra metoddelar där vi utförligt försöker redogöra för våra utgångspunkter 
inför studien men även beskriver hur vi har utformat frågor och genom att härleda dessa 
ur teorin.   

7.2 Reliabilitet 
Undersökningar är komplicerade och det är svårt att utforma bra och användbara 
instrument och mått som visar det dem är tänkta att visa. En undersöknings instrument 
och mått brukar bedömas utifrån reliabiliteten som påvisar huruvida dessa är 
tillförlitliga och användbara i det sammanhang de används. (Ejvegård, 2003, s.70) 
Bryman (2011, s. 160) menar vidare att reliabiliteten visar följdriktighet, 
överensstämmelse och pålitlighet och att det finns viktiga delar som bör tas i beaktande 
då ett ställningstagande om reliabilitet ska tas. Exempel på dessa delar är stabilitet och 
intern reliabilitet (2011, s.160).  

7.2.1 Stabilitet 
Då det kommer till faktorn stabilitet syftar den till att måttet ska vara stabilt över tiden 
och att de resultat som tas fram ur ett urval av respondenter inte ska variera. (2011, 
s.160) Det handlar med andra ord om att de måtten vi använder i vår studie ska ge 
samma utslag om vi testar vår urvalsgrupp vid ett senare tillfälle i framtiden. Vi anser 
att många av våra mått är stabila, som exempelvis de måtten som handlar om 
konsumentens villighet att köpa produkten och varumärket. Vi anser dock att ett av våra 
mått kan vara mindre stabila än de andra, nämligen måttet som handlar om attityd. Detta 
eftersom attityd är så pass komplicerat då det är många faktorer som kan inverka, vilket 
kan leda till att resultatet inte skulle bli detsamma vid en framtida undersökning 
eftersom våra respondenters attityd under tiden förändrats av andra faktorer. Andra mått 
som skulle tänkas kunna ge andra utslag vid en framtida undersökning är de frågor som 
berör varumärkeskännedom eller grundinställningen till varumärkesfunktionerna. Detta 
eftersom dessa bygger på respondenternas erfarenheter vilket kan tänkas ha förändrats 
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genom exempelvis köp av något av våra varumärken, vilket därmed ger andra 
svarsresultat på dessa frågor. 

7.2.2 Intern reliabilitet 
Den interna reliabiliteten ämnar undersöka om de indikatorer som används går att lita på 
och ifall de följdriktiga (Bryman, 2011, s.160). Vi anser att våra frågor har bra intern 
reliabilitet, särskilt vår fråga som handlar om attityd, eftersom den i vår enkät mäts 
utifrån två frågor som sedan slås ihop och bildar en medelpoäng som utgör 
respondentens attityd. Eftersom begreppet attityd är svårt att mäta och vi som skriver 
uppsatsen är amatörer då det kommer till att utföra undersökningar valde vi att använda 
ett redan beprövat mått. Detta tidigare beprövade måttet har använts utav forskarna Berg 
och Mitchel (1989, s.273) som fick ett bra resultat genom att använda sig av detta mått. 
I ett mått som detta finns det en risk att indikatorerna i varje fråga inte relaterar till 
samma mått vilket skulle leda till låg intern reliabilitet (Bryman, 2011, s.161), men 
eftersom vi som vi förklarat använt ett sedan tidigare beprövat mått från forskare vars 
studie är välciterad av andra forskare inom attityd anser vi att vårt mått bör hålla en god 
intern reliabilitet.  

7.3 Validitet 
Det sista sanningskriteriet som vi tar upp i den här delen av vår uppsats är validitet och 
enligt Bryman (2011, s. 162) handlar det om hur pass bra våra utformade enkätfrågor 
faktiskt mäter det som de är avsedda till att mäta. Vidare menar han att det finns flera 
olika sätt att mäta validiteten på (2011, s.162), de som vi valt att behandla är ytvaliditet 
och begreppsvaliditet.  

7.3.1 Ytvaliditet 
Något som kan ses som ett första grundkrav för validitet är att måttet har en ytvaliditet. 
Med begreppet ytvaliditet menas att måttet som används åtminstone ska verka mäta det 
den faktiskt avser att mäta. Detta kan undersökas genom att låta personer ge sin åsikt 
om huruvida måttet uppfattas mäta det den avser.(Bryman, 2011, s. 163) Detta anser vi 
oss ha gjort innan vi delade ut vår enkät till våra slutgiltiga respondenter. Eftersom vi 
innan dess utförde en tämligen utförlig pilotstudie med sex av våra kvinnliga kompisar 
som alla ingår i vårt urval. Där fick de chansen att läsa igenom och säga sin personliga 
åsikt om enkäten och dess frågor i en öppen dialog med oss som skriver uppsatsen. Vi 
ändrade vidare på de saker som de hade påpekat på. Utifrån vår pilotstudie anser vi att 
vi fick svar på att våra mått verkade uppfattas som att de faktiskt mätte det de avser att, 
vilket gör att vi anser våra mått hålla en hög ytvaliditet. Något som vi dock bör ta i 
beaktande vid bedömningen av ytvaliditeten är det faktum att vår studies empiri bygger 
på en experimentell enkätstudie. Vilket medför att vi inte vet om de skulle svarat exakt 
likadant om de hade mött situationen i verkligheten, då situationen vi målat upp i 
enkäten är fiktiv. Detta medför att ytvaliditeten försämras.  

7.3.2 Begreppsvaliditet 
Kriteriet begreppsvaliditet är något som blir aktuellt för oss att bedöma då vi i vår studie 
har härlett frågor och hypoteser ur sedan tidigare existerande teorier (Bryman, 2011, 
s163). Det gäller att vi är noggrann vid utformandet av de frågor som ska mäta det som 
ämnas mätas i studien. Eftersom det finns en risk för att vi härleder fel och att det på så 
vis får en dålig validitet i våra mått. Vidare måste vi även ta hänsyn till att den teorin 
som vi härleder våra frågor från kan vara felaktig, vilket även detta skulle betyda att det 
i slutändan får en sämre validitet på våra mått. (Bryman, 2011, s164).  Eftersom vi 
använder oss av vetenskapligt granskade teorier anser vi inte risken vara särskilt stor för 
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att det ska vara några felaktigheter i den teorin vi härleder våra frågor ur. Dock finns det 
en möjlighet att det blir fel då vi härleder frågorna, eftersom vi som tidigare nämnt i 
detta kapitel är amatörer då det kommer till att utforma undersökningar. Vilket gör att 
vår tidigare erfarenhet av att utforma mått för att mäta begrepp är begränsad. 
Möjligheten att vi har härlett fel då vi format våra mått innebär en risk för att vår 
begreppsvaliditet i studien. Frågorna som vi anser är de frågor med störst risk för att det 
skulle ha uppstått fel är frågorna som ämnar att mäta varumärkesfunktionerna. Alla 
dessa tre funktioner mäts endast med hjälp av en fråga vilket kan ifrågasättas eftersom 
begreppen i sig är komplicerade att ta ställning till. Frågan med störst svaghet anser vi 
vara den frågan som mäter image/status, eftersom vår enkäts enda bortfall (tre 
frågebortfall) var på just den här frågan. Vilket vi visar på att respondenterna haft svårt 
att ta ställning i den här frågan, vilket kan tyda på att måttet borde utformats på något 
annat vis och kanske till och med mätts utifrån att respondenterna svarat på fler frågor. 
Begreppsvaliditeten för frågorna om varumärkesfunktionerna anser vi utifrån detta vara 
låg men vi anser dock att resten av våra frågor bör ha en god begreppsvaliditet då de 
allra flesta andra frågor inte är lika komplicerade. När det gäller attityden som tidigare 
har diskuterats anser vi att den bör hålla hög begreppsvaliditet eftersom det sättet att 
mäta attityd är beprövat sedan tidigare av andra forskare inom ämnet. 

7.4 Generaliserbarhet 
Kvantitativa studier görs oftast för att forskaren är intresserad av att generalisera 
resultatet till en större grupp människor än den som har studerats i studien. För att 
kunna göra detta krävs ett representativt urval vilket måste göras eftersom det sällan är 
ett alternativ att ställa frågor eller intervjua en hel population. Att urvalet är 
representativt gör att resultatet kan generaliseras från urvalet till en större population. 
(Bryman, 2011, s. 168) Vi har som vi tidigare nämnt i uppsatsens praktiska metoddel 
använt ett bekvämlighetsurval i vår studie, vilket räknas till ett icke-sannolikhetsurval 
som inte är representativt. Detta medför att de generaliseringar som vi har gjort i vår 
slutsats, inte är representativt för att appliceras på unga kvinnor överlag utan egentligen 
visar hur det ser ut för de unga kvinnorna i vårt urval. En annan faktor som läsaren av 
uppsatsen bör ha i åtanke är även det faktum att vi har använt oss av de tre specifika 
varumärkena Nike, Levis och Veromoda. Vilket vidare gör att en generalisering av 
resultatet ut till alla andra varumärken inte kan göras, detta eftersom dessa inte är helt 
representativa för att möjliggöra en sådan generalisering. Dock kan vårt resultat ändå 
ses som en indikation på hur det kan tänkas se ut bland unga kvinnor i allmänhet, 
eftersom vi vid flera statistiska test har fått signifikanta resultat. Om inget annat kan 
våra resultat ses som en intresseväckare och en språngbräda inför framtida studier som 
studerar unga kvinnor och onlinerecensioner. 
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BILAGA 1 Förstudie gjord på Facebook 
 
Välj fem av dessa varumärken som du anser dig ha god kännedom om. 
 
Vagabond  
Vila 
Adidas 
Nike 
Acne 
Veromoda 
Calvin Klein 
Peak performance 
Svea 
Whyred 
Converse 
Levis 
Reebok 
Rut m.fl 
Dr.denom 
Filippa K 
Twist & Tango 
Jeffrey Campbell 
J.Lindeberg 
One Teaspoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	  

BILAGA 2 Enkät 
 
Varumärkesattityd & Onlinerecensioner 
 
 
Vi är två studenter vid handelshögskolan i Umeå som skriver en kandidatuppsats inom 
företagsekonomi och marknadsföring.  Vi ämnar i studien att undersöka varumärkesattityd och 
användningen av onlinerecensioner vid köp av kläder och skor via internetbutiker. I uppsatsen 
och enkäten definieras onlinerecensioner med att folk får kommentera och lämna sina omdömen 
och åsikter i direkt anslutning till produkten på hemsidan. Enkäten är anonym och ditt svar 
kommer enbart att användas som underlag till den här uppsatsen. Enkäten tar cirka 5 minuter att 
fylla i, du svarar genom att RINGA IN det svarsalternativ som stämmer bäst. 
 

Tack för att Ni tar er tid att hjälper oss med att genomföra vår studie! 
 
 
 
1. Ålder: _______     
 
 
2. Vad studerar du:  
 
Ekonomi  Natur Juridik  Teknik  Samhällsvetenskap  Annat  
 
                       
3. Hur mycket spenderar du uppskattningsvis på kläder och skor i månaden?               
  
0-500 501-1000 1001 -1500 1501-2000 mer än 2000 
  
 
4. Har du någon gång handlat kläder eller skor på internet via en internetbutik som 
använder sig av onlinerecensioner? (exempelvis Nelly, Sportamore, Bubbleroom, Zalando 
m.fl) 
  
Ja                                     Nej 
 

Om du svarat nej på frågan ovan, tackar vi för din medverkan. Du 
behöver inte fortsätta svara på resterande frågor nedan. 
 
  
5. Hur många gånger har du handlat kläder och skor från någon internetbutik med 
onlinerecensioner under senaste året? 
 
0 1-5 6-10 11-15 mer än 15 
  
 
 



	  

6. Hur ofta brukar du söka information om eller recensioner av produkter online inför 
kommande köp? (via exempelvis pricerunner, priskoll, m.fl.) 
  
Alltid        Ofta         Ibland        Sällan        Aldrig    
7. Till vilken utsträckning litar du på information från en sådan typ av sida?  
( pricerunner, priskoll m.fl.) 
  
Alltid        Ofta         Ibland        Sällan        Aldrig    
         
 
8. Hur ofta brukar du söka information om eller recensioner av produkter online inför 
kommande köp? (via internetbutiker med onlinerecensioner, där kunder får lägga in 
kommentarer om produkter) 
 
Alltid        Ofta         Ibland        Sällan        Aldrig    
 
 
9. Till vilken utsträckning litar du på onlinerecensionerna som finns på dessa 
internetbutiker? 
                    
Alltid        Ofta         Ibland        Sällan        Aldrig    
 
 
10. I vilken utsträckning brukar du läsa och ta del av dessa recensioner då du ska ta 
köpbeslut? 
  
Alltid        Ofta         Ibland        Sällan        Aldrig    
 
 
11. Använder du hellre en internetbutik med onlinerecensioner framför en internetbutik 
utan? 
 
Ja               Nej             Ingen betydelse 
  
 
12. Hur bra känner du till dessa varumärken? 
 
Nike      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
Levis       Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt
  
Veromoda      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
 
13. Hur ofta har du inhandlat någon produkt från dessa varumärken? 
 
Nike      Mycket ofta        Ofta Ibland Sällan Aldrig 
  
Levis      Mycket ofta        Ofta Ibland Sällan Aldrig 
 



	  

Veromoda      Mycket ofta        Ofta Ibland Sällan Aldrig 
   
 
14. Vad har du för inställning till dessa varumärken? 
 
Nike      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
Levis       Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt
  
Veromoda      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
15. Vad tycker du om dessa varumärken?  
 
Nike            Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
 
Levis          Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
   
Veromoda  Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
   
16. I vilken utsträckning anser du att dessa varumärken inverkar positivt på din personliga 
image/status? ( Ex. Personer kan genom att köpa en produkt få en känsla av att den 
höjer/sänker dennes personliga status/image) 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
 
 
17. Vilken grad av kvalitet associerar du till dessa varumärken? 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
 
   
18. Hur upplever du tryggheten i att köpa dessa varumärken i förhållande till ett för dig 
okänt varumärke? 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
 



	  

 
Anta att du läser följande NEGATIVA onlinerecensioner om en produkt som du har tänkt 
köpa:  

Vi vill nu att du 

efter att ha 

läst dessa onlinerecensioner svarar på dessa frågorna igen. 
 
19. Skulle din villighet att köpa produkten påverkas av att ha läst dessa recensioner? 
Ja  Nej Vet ej  
 
20. Kommer recensionerna av den här produkten att påverka framtida inköp av produkter 
från samma varumärke? 
Ja  Nej  Vet ej 
 
21. Efter att ha läst de negativa recensionerna om en produkt från detta varumärke; Vad 
har du nu för inställning till dessa varumärken? 
 
Nike      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
Levis       Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt
  
Veromoda      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
22. Efter att ha läst de negativa recensionerna om en produkt från detta varumärke; Vad 
tycker du nu om dessa varumärken?  
 
Nike            Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
 
Levis          Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
   
Veromoda  Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
 
 
 
 



	  

23. Efter att ha läst de negativa recensionerna om en produkt från detta varumärke; I 
vilken utsträckning anser du nu att dessa varumärken inverkar positivt på din personliga 
image/status? 
 
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej    
24. Efter att ha läst de negativa recensionerna om en produkt från följande varumärke; Vilken grad av kvalitet 
associerar du nu till dessa varumärken? 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
  
25. Efter att ha läst de negativa recensionerna om en produkt från följande varumärke; Hur 
upplever du nu tryggheten i att köpa dessa varumärken i förhållande till ett för dig okänt 
varumärke? 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
 
 
Anta att du istället möts av dessa POSITIVA onlinerecensioner om en produkt som du har 
tänkt köpa: 

Vi vill nu att du 

efter att ha läst dessa onlinerecensioner svarar på dessa frågorna igen. 
  
26. Skulle din villighet att köpa produkten påverkas av att ha läst recensionen? 
Ja  Nej Vet ej  
 



	  

27. Kommer recensionerna av den här produkten att påverka framtida inköp av produkter 
från samma varumärke? 
Ja  Nej  Vet ej 
 
28. Efter att ha läst de positiva recensionerna om en produkt från detta varumärke; Vad 
har du nu för inställning till dessa varumärken? 
 
Nike      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
Levis       Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt
  
Veromoda      Mycket bra          Bra      Varken bra/dålig        Dåligt         Mycket dåligt 
 
29. Efter att ha läst de positiva recensionerna om en produkt från detta varumärke; Vad 
tycker du nu om dessa varumärken?  
 
Nike            Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
 
Levis          Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
   
Veromoda  Tycker mycket om   Tycker om   Varken tycker/tycker inte om   Tycker illa om  Tycker mycket 
illa om  
   
30. Efter att ha läst de positiva recensionerna om en produkt från följande varumärke; I 
vilken utsträckning anser du nu att dessa varumärken inverkar positivt på din personliga 
image/status? 
 
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
 
 
31. Efter att ha läst de positiva recensionerna om en produkt från följande varumärke; 
Vilken grad av kvalitet associerar du nu till dessa varumärken? 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
 
 
32. Efter att ha läst de positiva recensionerna om en produkt från följande varumärke; Hur 
upplever du nu tryggheten i att köpa dessa varumärken i förhållande till ett för dig okänt 
varumärke? 
  
Nike      Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     



	  

       
Levis Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej     
       
Veromoda  Mycket hög           Hög       Låg      Mycket låg           Vet ej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

BILAGA 3 Diagram för varumärkesfunktionerna 
 
Dessa cirkeldiagram visar förändringen i respondenternas inställning till 
varumärkesfunktionerna. De första nio cirkeldiagrammen visar förändringen efter att 
respondenterna läst en negativ onlinerecension, därefter följer de nio 
cirkeldiagrammen för förändringen efter att respondenterna läst en positiv 
onlinerecension.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 


