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Abstrakt 

Den här undersökningen syftar till att ge en ökad förståelse för kundomdömen online. 
Författarna har undersökt hur kommunikationen på omdömesplattformen Reco.se fungerar 
mellan företag och dess kunder. Många företag vet inte hur de ska hantera de kommentarer som 
skrivs om dem på omdömesplattformar idag. Därför har författarna från över 11 500 
kommentarer och över 11 500 svar från totalt 964 företag, valt ut 5 företag, där de genomfört en 
kvalitativ textanalys med fokus på intertextualitet. Studien resulterade i en egen 
masskommunikationsmodell för elektronisk Word-Of-Mouth, en redogörelse för hur 
kommunikationen mellan företag och dess kunder fungerar på omdömesplattformen Reco.se 
samt att företag i allra högsta grad bör ha i beaktning hur de hanterar klagomål. Slutligen visar 
författarna hur man kan forma det digitala avtrycket som finns på internet samt konsten att 
kommunicera med kunden.   
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1. Inledning 

De flesta sajter som ägnar sig åt näthandel erbjuder möjligheter att betygsätta säljaren. Bra eller 

dåliga omdömen kan avgöra om det blir en affär eller inte. I en artikel av Graham Charlton 

(2015) diskuterar han att kundomdömen kan ta bort de tvivel som kan finnas hos potentiella 

kunder om olika produkter. De kan också hjälpa till att välja vilken produkt man ska köpa. 

Sekhon et al. (2014) förklarar att den ultimata definitionen av trovärdighet är till den grad 

osäkerhet kan absorberas. Charlton fortsätter med att förklara att kundomdömen är nästan 12 

gånger mer trovärdiga än den information som kommer från företagen.  

 

Burton & Kammash (2010) skriver i en artikel att plattformar för kundomdömen tillåter 

potentiella kunder att ta del av elektronisk word-of-mouth, hädanefter kallat eWOM. På dessa 

omdömesplattformar tillåts man ta del av ett brett utbud av åsikter från andra individer som 

delar med sig av sina köperfarenheter. Det finns en rad olika omdömesplattformar där man kan 

ta del av tidigare individers omdömen efter deras erfarenheter. Amazon, eBay, Yelp och Reco 

för att nämna några. Här tillåts man läsa omdömen om i princip vilken produkt eller vilket 

företag som helst. Generellt sett kan man på omdömesplattformar ta del av omdömen i 

textformat, ett helhetsomdöme (ofta ett medelvärde i nummerform), hur många som tagit del 

av omdömet, hur många som gillat eller ogillat det, samt att man ofta också kan ta del av 

information om personen som skrivit omdömet. (Burton & Kammash, 2010) 

 

I den här undersökningen har vi genom kontakter på omdömesplattformen Reco.se fått ta del 

av rådata i form av de kommentarer som finns på sidan. Eftersom en av författarna är anställd 

på Reco.se har vi fått ta del av ett exceldokument innehållandes alla företag som fått 

kundomdömen och där företagen också har svarat på omdömet. I denna rådata kan vi utläsa 

texten i kommentarerna, vilka betyg som lämnats på en skala mellan 1 och 5 samt hur många 

kommentarer de olika företagen fått. Informationen kan vem som helst få tag i genom att söka 

på Reco.se men genom dokumentet kunde vi spara enormt mycket tid samt säkerställa att vi 

inte missar någon viktig information. Vi kommer inte att analysera Reco.se som företag utan 

enbart kommunikationen mellan företag och kunder på omdömesplattformen. Med det sagt vill 

vi klargöra att kontakterna med Reco.se inte kommer att påverka vår objektivitet i arbetet. Vi 

har även valt att hålla företagen anonyma med undantaget att vi presenterar företagens namn 
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för examinator och opponent så de kan säkerställa tillförlitligheten i arbetet.   Vi strävar efter en 

större förståelse kring kundomdömen online. Men framförallt hur kommunikationen mellan 

företag och kunder kan påverka potentiella nya kunder att handla med företaget. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Den här uppsatsen syftar till att ge oss en ökad förståelse kring kundomdömen online. Vi vill 

undersöka hur kommunikationen på omdömesplattformen Reco.se fungerar mellan företag och 

dess kunder. Anledningen till att denna studie är viktig är att många företag inte vet hur de ska 

tackla de kommentarer som kommer in på omdömesplattformar.  

 

Genom att ställa oss frågan över hur väl företagens egen presentation överensstämmer med de 

kommentarer, svar och helhetsbetyg som finns på omdömesplattformen hoppas vi kunna öka 

vår förståelse för hur företag kan arbeta med sin kommunikation. Detta avser vi göra genom 

textanalys av flera företags “om oss”-sidor på deras egna webbplatser och ställer dessa i 

förhållande till de kommentarer, svar och helhetsbetyg som finns tillgängliga på 

omdömesplattformen Reco.se. Vi presenterar några nyckelbegrepp i teorin som vi vill ska 

öppna för analys om hur man kan använda sig av kommunikation på omdömesplattformar för 

att stärka relationer till sina tidigare kunder samt bygga relationer till potentiella framtida kunder. 

Dessa begrepp utgår från kommunikation med fokus på relation, rykte, 

relationsmarknadsföring, klagomålshantering, attityd, förtroende och feedback. Resterande 

begrepp är också viktiga för genomförandet av studien. Frågeställning blir således:  

 

F1: Hur ser kommunikationen på omdömesplattformar ut idag? 

 

F2: Hur kommunicerar företag med sina kunder på omdömesplattformen Reco.se? 

 

F3: Hur kan företag förbättra sin kommunikation för att stärka sina relationer till befintliga och 

potentiella kunder? 

1.2 Avgränsning 
I undersökningen kommer vi att avgränsa oss till att analysera företag som finns tillgängliga på 

den svenska omdömesplattformen Reco.se. Utifrån vårt material avgränsar vi analysen till några 

företag som vi anser representerar en större massa företag som finns i materialet. Vi kommer i 

analysen att avgränsa oss till den informationen företagen väljer att publicera på sina egna 
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webbplatser samt den information (kommentarer, svar, betyg och datum) som går att ta del av i 

materialet. 

2. Teori 

2.1 Relation & Rykte 
Ett företags image definieras av dess identitet i samband med företagets rykte och dess relation 

till sin omgivning. Den bilden är något som kan skapas på olika sätt. Exempelvis påverkas den 

av rykten och relationer. (L’Etang, 2010) 

 

Många PR-byråer jobbar enbart med att försöka ge företag bättre rykte och bidrar på så sätt till 

skapandet av företagets image. Ryktet är enligt definition i ordboken vad som generellt är 

uppfattningen om något. Inom ett företags kommunikation är det viktigt att belysa att en 

individs åsikt om ett företag likväl en grupps åsikt om ett företag i dagsläget lätt kan 

kommuniceras genom sociala plattformar på internet. (L’Etang, 2010 s. 48-49)  

 

Detta förklarar Surma (2006) i L’Etang (2010) som: 

 

”An organization´s reputation depends on what others think about it (the term reputation comes from the 

Latin reputare - to think over). More importantly, for an organization to be defined by its reputation is for it 

to be defined according to an individual or group´s judgement of its trustworthiness and its integrity - that is, 

according to its judged capacity to act ethically and responsibly in all its interactions and practices”  

(Surma 2006 i L’Etang 2010 s. 49) 

 

Med andra ord så är definitionen att en individ eller grupps bedömning av organisationen är vad 

som skapar dess rykte. Det blir därför viktigt att skapa en så god relation till sina kunder så att 

de är benägna att gå in på omdömesplattformar för att uttrycka sin åsikt. Självklart fungerar det 

på både gott och ont så forumet för delandet av åsikter bidrar till bättre rykte för de som 

behandlar sina kunder väl likväl som de med dåligt bemötande förtjänar ett sämre rykte. 

L’Etang beskriver att rykten kommer ifrån individens eller organisationens handlingar och ord 

vilket står i direkt relation till erfarenheten som andra har av den individen eller 

organisationen(L’Etang 2010 s.50). 
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2.1.1 Tvåstegshypotesen 

Det är intressant att implementera Katz och Lazarsfeld´s tvåstegsmodell. Företagets 

kommunikation utåt är viktigt för att skapa relation till kunden. Den hypodermiska modellen 

där massmedia riktar sig till alla enskilda isolerade individer kan fungera på samma sätt som 

tvåstegsmodellen där massmedia riktar sig till opinionsledare som sedan påverkar individerna. 

(Windahl, et.al. 2009 s.70-71)  

 

När man diskuterar kundrekommendationer som ett verktyg för ryktesskapande och relation så 

kan man se det som en slags kombination av tvåstegsmodellen och den hypodermiska 

modellen; där en individ, om den skriver en tillräckligt värdefull kommentar, blir en 

opinionsledare då kommentarsamhället på internet är en ständigt uppdaterad källa för att 

uttrycka opinion. Om en tillräckligt stark röst skapar opinion är det lätt, som Surma beskriver 

ovan, att organisationens rykte kan sättas på spel. 

 

Enligt vår uppfattning tror vi snarare att dessa helomvändningar av rykten och image inte 

skapas genom kommentarer från ”vanliga” besökare utan i så fall utav en etablerad och betrodd 

opinionsledare i form av t.ex en populär bloggare eller kändis. En individ kan dock, om den 

träffar rätt, påverka en annan individ. Det stärker därför Katz och Lazarsfeld´s traditionella 

definition av tvåstegsmodellen som nämnd ovan.   

 

L’Etang (2010) förklarar att rykten är beroende av tillit och transparens och samspelet mellan 

identitet och image. Hon förklarar att hon inte har för avsikt att, som många teoretiker, föra 

samman dessa, utan att göra en klar distinktion mellan nyckelbegreppen. Vi återkopplar till detta 

i kapitel 2.3 när vi redogör för imagebegreppet. (L’Etang, 2010)  

2.1.2 Relationsmarknadsföring genom access 

Gummesson (2002) har i sin bok Från 4P till 30R listat och förklarat 30st relationsförhållanden 

inom företag. Gummesson kritiserar litteratur som förespråkar kvantitativa 

marknadsundersökningar om frågor kring relationen mellan kund och företag. Han anser att 

närheten till kunden är det viktigaste och att: 

 

“[...interaktionen med kunden är det viktiga och behovet av undersökningar är ofta ett tecken på att man 

misslyckats…]” (Gummesson, 2002 s.107) 
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Han förkastar inte marknadsundersökningar. Han beskriver utefter marknadsundersökningarnas 

historia, att deras grund under 1930-talet, där George Gallup utförde representativ 

opinionsundersökning, förfinats med tiden till kundnöjdhetsundersökningar. Den tidigare 

fokuseringen låg på attityder men har kompletterats med ingående intresse för kundbeteende 

och sambandet kundnöjdhet - lönsamhet. Han menar att Marknadsundersökningar kan fungera 

som ett komplement till den kunskap man på ett naturligt sätt skaffat sig genom 

kundrelationerna och interaktionen, inte kunskapens grundkälla. Han fortsätter att konkludera 

att relationen till en kund kan vara direkt och personlig i en nära relation genom access till 

kunderna. Den kan också vara indirekt och opersonlig i en distansrelation som skapas genom 

marknadsundersökningar och andra rapporter. (Gummesson, 2002) 

 

Gummesson söker efter access och konstaterar snabbt att det är skillnad på förståelse genom 

egen upplevelse och förståelse genom mellanhänder. Han menar att man behöver uppleva 

kunder, diskutera med dem och själv betjäna dem för att få en djupare förståelse än statistiska 

rapporter. (ibid) 

2.1.3 Klagomålshantering 

För att kunna analysera kontakten mellan företaget och kunden är det viktigt att kunna hantera 

en missnöjd kund. Gummesson (2002) har efter att bland annat analyserat British Airways 

uppgång sedan 80-talet, kommit fram till en del teorier kring hur företag hanterar missnöjda 

kunder. I just British Airways fall så löste de sin nedgång med en simpel men väl uttänkt metod. 

Den baserades på tillfrisknad, rättelse av fel och stärkande av den långsiktiga relationen med 

kunden och kallades “Recovery”. British Airways definerade “Recovery”:  

 

“Recovery was the term we coined to describe a very frequently repeated concern: if something goes wrong, as it 

often does, will anybody make a special effort to set it right? Will someone go out of his or her way to make 

amends to the customer? Does anybody make an effort to offset the negative effects of the screwup? Does 

anyone even know how to deliver a simple apology?”  

(Albrecht och Zemke, 1985 i Gummesson, 2002 s.112) 

 

Trots British Airways triumfmodell så ska man enligt den moderna kvalitetsstyrningen följa en 

nollfelsstrategi, att man alltid ska göra rätt. Eftersom fel kommer inträffa så ska en konstruktiv 

handledning vara inbyggd i företagets sätt att sköta kundrelationen. (Ibid) Samma koncept 

speglar pålitlighet -“reliability”- som Berry (1989) har studerat: 

 

“Combine ultra-reliability-with excellent recovery.” 
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(Barry, 1989 i Gummesson, 2002 s.113) 

 

Berry menar att den mest grundläggande kvalitetsdimensionen för ett företag är just pålitlighet 

då kunden ska få vad den förväntar sig. T.ex att den vara man köpt inte är trasig eller att flyget 

man bokat avgår i tid. (Berry, 1989 i Gummeson, 2002) 

 

Tyvärr konstaterar Gummesson att banker och offentliga sektorn lätt kan avfärda de klagomål 

som uppkommer när det t.ex. handlar om fel i bankens transaktioner eller när förseningar i 

kollektivtrafiken gör att man missat en förbindelse. Vad det beror på vet han inte men han 

menar att en förklaring kan vara att frontpersonalen i varu- eller tjänstesektioner inte själva kan 

åtgärda felaktigheter då de inte kan ändra på produkter, system eller organisationen och dess 

resurser. Därför går Gummesson in på den missnöjde kundens kontakt med kundtjänst kontra 

den ansvariga personen i fråga. (Gummesson 2002) Därför kommer vi härnäst fördjupa oss 

ytterligare i Gummessons tankar kring kundtjänsten och företagens löften. 

2.1.4 Kundtjänst & löften 

Gummesson (2002) ponerar att en kundtjänst i relationsmarknadsföringsanda bör bygga på att 

stimulera till ökad kundkontakt för att bygga upp individuella kundprofiler och för att kunna 

lära sig kontinuerligt. Han förklarar att det finns fler anledningar till att företag använder sig 

utav kundtjänst i sin kundkontakt. Dels kan det vara för att avlasta andra i företaget från 

telefonsamtal o dyl. Det kan också vara för att kunna hålla kunden på armslångt avstånd eller till 

och med för att försvåra för kunden när den har invändningar eller klagomål genom att smita 

undan och trötta ut kunderna som söker reprimand. Enligt Gummesson har det senare inte 

varit ovanligt inom t.ex. bilhandeln. (Gummesson, 2002 s.115-116) 

 

Kritiken som Gummesson riktar mot kundtjänst är att den står i vägen för en naturlig access till 

kunden. Kundtjänsten bildar en frontlinje vilket kan bli problematiskt då den sköter mycket av 

kundkontakten direkt, utan att den kanske ens görs tillgänglig till staber eller mellanchefer. Det 

finns alltså en risk för att de i frontlinjen inte vill rapportera oangelägenheter till cheferna då de 

riskerar att få ta smällen. Budbäraren som kommer med dåliga nyheter riskerar att bli skjuten. 

Då personalen som jobbar i frontlinjen ofta är lågutbildad och, som ovan nämnt, inte har någon 

kontakt med beslutsfattarna anser Gummesson att skulden för dumma uttalanden bör ligga hos 

VD och ledningen. Popcorn (1992 i Gummesson, 2002) har identifierat “the vigilante 

consumer” vilket är den vaksamme konsumenten. Konsumenten som gör allt för att slå larm 

och som tar saken i egna händer. Förr i tiden, menar Popcorn, kunde inte konsumenten se vem 



 7 

som stod högst upp i företagshirearkin medan vi numera vill att den högst uppsatta ska stå till 

svars för allt. (Gummesson, 2002 s. 116-117) 

 

Säcken med Gummessons teorier och ideologier inom kundkontakt knyts ihop genom att han 

föreslår en god modell för företag när det gäller att utlova garantier och löften gentemot 

kunden. Han förespråkar en enkel attityd som ska underlätta för både kunden och leverantören. 

Att företaget i högsta möjliga mån bör ha en tillmötesgående approach och framför allt att 

kompensation eller snarare att göra rätt för sig, är den högsta prioriteringen då en kund som 

blivit bemött med ödmjukhet och hjälpsamhet är en kund som stannar. Han refererar till studier 

som pekar på att klagomål som inte blir hanterade på ett trevligt och tillmötesgående sätt, slår 

tillbaka på företaget genom att kunden berättar om sin negativa erfarenhet till 10-20 personer 

medan de kunder som är nöjda med bemötandet berättar det för fem personer. Därför 

konstaterar han att samarbete och en strävan efter glädje för alla parter är nyckeln till lyckad 

relationsmarknadsföring. (Gummesson, 2002) 

2.2 Från Word-Of-Mouth till eWOM 
Burton & Khammash (2010) poängterar i en artikel att Word-Of-Mouth har varit möjligt att 

definiera i hundratals år. Word-Of-Mouth bygger på att personer influerar varandra i sociala 

system. Burton menar även att effekten av Word-Of-Mouth gått att erkänna sedan 50 år 

tillbaka. Arndt (1967) definerar Word-Of-Mouth enligt följande:  

 

“oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator  

whom the receiver perceives as non-commercial, regarding a brand, a 

product or a service.” (Arndt 1967 s. 5 i Burton & Khammash 2010, s. 231) 

 

I och med en ny era där elektroniken står i centrum behöver inte längre Word-Of-Mouth ske 

muntligt. Detta leder oss vidare till ett nytt begrepp, eWOM. Elektronisk Word-Of-Mouth, eller 

eWOM definieras av Burton & Khammash (2010) enligt följande:  

 

“Any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or 

company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet”  

(Burton & Khammash, 2010, s. 231) 

 

Enligt Burton & Khammash erbjuder internet möjligheter för nya former av Word-Of-Mouth 

online. Då även inkluderat omdömen om företag eller produkter vilka blir betydligt mer 
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permanenta än vanlig Word-Of-Mouth, eftersom kommentarerna sparas på internet. Goldsmith 

& Horowitz (2006) menar att det idag byggs upp virtuella forum där det bildas en gemenskap 

mellan användare. Internet har även möjliggjort för en permanent informationsöverföring med 

stor tillgänglighet vilket har stor betydelse för Word-Of-Mouth. (Goldsmith & Horowitz, 2006) 

Burton & Khammash (2010) menar att individers känslighet för eWOM ökar ju mer de blir 

engagerade i en gemenskap (Burton & Khammash, 2010).  

 

Tidigare såg man internet som en möjlighet för marknadsförare att kommunicera med sina 

konsumenter samt uppmuntra konsumenterna till tvåvägskommunikation. Bara stundtals 

förstod man att konsumenterna använde internet för att kommunicera med varandra, samt att 

marknadsförarnas meddelanden inte enbart vänder sig till deras konsumenter, utan även till 

potentiella kunder. Enligt Goldsmith & Horowitz är det inte konstigt att konsumenter använder 

internet för att utbyta information om olika produkter eller tjänster med varandra, på samma 

sätt som de gör offline. Goldsmith & Horowitz klargör att skillnaden med internet är flera. (1) 

Först och främst finns det flera olika sätt för användare att utbyta information med varandra. 

(2) Genom den anonymitet och sekretess internet erbjuder slipper användarna avslöja sin 

identitet när de söker eller delger information. (3) Det saknas fysiska signaler på internet. (4) 

Eftersom det finns en frihet i geografi och tid blir internet en global plats som existerar parallellt 

med den fysiska världen. (5) Konversationer som sker online finns alltid kvar. (Goldsmith & 

Horowitz, 2006, s. 2) 

2.2.1 Varför eWOM? 

Burton & Khammash (2010) har undersökt olika motiv för varför man läser på om olika 

produkter eller tjänster online. De diskuterar ett informativt behov, att man letar information 

för att uppnå vissa specifika mål, till exempel att ta reda på om produkten finns tillgänglig. Han 

menar på att detta kan involvera att man även söker efter åsikter kring produkten. (Burton & 

Khammash, 2010, s. 233)  

 

Burton & Khammash diskuterar en teori om risktagande, vilken bygger på att konsumenten 

väljer att köpa en vara eller tjänst utifrån en viss kunskap eller utebliven kunskap om ett företag 

och dess varumärke. Det var inte förrän 1960 man började se konsumentens beteende som ett 

risktagande. Teorin har idag lett oss till vetskapen om att konsumenten kan reducera den här 

risken eller osäkerheten genom att vidta vissa åtgärder. (Burton & Khammash, 2010).  Sheth & 

Venkatesan (1968) lyfter tre metoder för hur man kan reducera osäkerheten. Det första är att 

förlita sig på ett varumärkes image eller en köpupplevelse. Om man har en relation med 
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företaget sedan tidigare kan man på så sätt reducera risken inför ett köp. Den andra metoden 

för att reducera risken är genom att omsorgsfullt gå igenom en förköpsfas där man letar och tar 

del av den information som finns tillgänglig om företaget och produkten, exempelvis genom att 

läsa recensioner, information eller rekommendationer. Den tredje metoden för att reducera 

osäkerheten inför ett köp är, enligt Sheth & Venkatesan, att söka information från informella, 

personliga och köporienterade källor. Det kan exempelvis handla om att man diskuterar med 

människor man träffar eller tar del av informationen via någon annan källa, exempelvis genom 

Word-Of-Mouth. (Sheth & Venkatesan, 1968, i Burton & Khammash, 2010, s. 233) 

Jabr & Zeng (2014) redogör för att eWOM på olika omdömesplattformar hjälper konsumenten 

att utvärdera olika erbjudanden utifrån tidigare konsumenters perspektiv. De menar att både 

konsumenten och försäljaren gynnas av detta. Författarna redogör för att eWOM har blivit en 

av de största källorna för konsumenter att hålla sig uppdaterade på information om olika 

tjänster och produkter, och även här reducera risken vid ett köp vad gäller exempelvis pris, 

kvalitet eller försändelsen av produkter. Jabr & Zeng presenterar resultat från Nielsen Online 

Global Consumer Study (2009) där det redogjordes för att 70 % av konsumenterna tyckte att 

WOM var den trovärdigaste formen av reklam. Detta ledde till att företagen aktivt började 

skapa användargenererat innehåll i form av exempelvis omdömen. Företagen använder ofta och 

till stor utsträckning olika system för att lämna omdömen och betyg till deras produkter/tjänster 

för att skaffa nya och behålla redan befintliga kunder. De finns där för att hjälpa konsumenten 

att göra smartare och bättre val när de handlar. Jabr & Zeng menar att de användare som läser 

omdömen eller rekommendationer väljer dessa produkter dubbelt så ofta som människor som 

inte tar del av omdömen. Effektivt användande av omdömen leder dessutom till att kunden blir 

lojalare och att man ökar försäljningen genom att framhäva andra produkter som kunden kan 

uppskatta eftersom de gillade den första. (Jabr & Zeng, 2014) 

 

“Costumers who bought this item also bought these other items”   

(Jabr & Zeng, 2014, s. 636) 

 

Jabr & Zeng (2014) menar att omdömen kan bli inkonsekventa och motsägande över längre tid. 

Exempelvis kan ett företag som har ett genomsnittsbetyg på 3 på en 5-gradig skala vara en 

produkt av att hälften av betygen är ettor och hälften är femmor, snarare än att företaget är 

neutralt som en trea borde indikera. De använder sig utav tidigare teorier från Archak et al. 

(2011), vilka rekommenderar att man delar upp positiva och negativa rekommendationer, där 

betygen 1-3 räknas som negativa omdömen medan 4 och 5 är positiva. (Archak et al., 2011 
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genom Jabr & Zeng, 2014) Vi kommer i analysen använda denna uppdelning av positiva och 

negativa betyg.  

 

Vidare menar Jabr & Zeng att den digitala identiteten hos den som lämnar ett omdöme spelar 

stor roll. Andra konsumenter utvärderar hur mycket hjälp de fått från ett omdöme genom den 

identitet personen som lämnat omdömet har. Exempelvis om en positiv person lämnar en trea 

på ett omdöme kommer detta omdöme att läsas annorlunda jämfört med en negativ person 

som lämnar en trea på samma produkt eller tjänst. (Jabr & Zeng, 2014) Jabr & Zeng diskuterar 

att det handlar om den digitala identiteten, vi vill modifiera deras uttalande genom att öppna för 

begreppet attityd istället. (ibid) Vi återkommer till attitydbegreppet i kapitel 2.4. 

 

Bickart & Schindler (2001) menar att personliga åsikter som man hittar på internetforum är mer 

tillförlitliga, och mer relevanta för konsumenten eftersom de uppfattar att källan liknar sig själv. 

Informationen som en tidigare kund delar med sig av förväntas återspegla hur produkten eller 

tjänsten faktiskt har fungerat, detta leder till att informationen blir mer relevant än det mesta 

marknadsföraren skulle kunna kommunicera. (Bickard & Schindler, 2001, s. 33)  

 

Goldsmith & Horowitz har analyserat att konsumenter som är motiverade att söka upp 

information online även är motiverade till att handla online, detta indikerar på att de får en 

bättre upplevelse än andra konsumenter. Författarna diskuterar att eWOM är genomträngande 

och hela tiden växer. Respondenterna i deras studie var ungefär 16 % mer troliga att bli 

influerade av eWOM jämfört med traditionell reklammedia (Radio, TV och tidningar). 

(Goldsmith & Horowitz, 2006) 

 

Studier har tidigare fokuserat på den påverkan som kundomdömen haft på försäljningen. 

Forskare har enligt Jabr & Zeng föreslagit flera olika mätbara begrepp: volym (totalt antal 

rekommendationer), valens (vilket omdöme som ges) samt variation (variationen mellan 

omdömen). (Jabr & Zeng, 2014) Chen et al. (2007) har kommit fram till att högre betyg på 

omdömesplattformar hänger ihop med högre försäljning. Författarna har i detta fall studerat 

Amazon och dess bokförsäljning där man har identifierat att omdömen har större inverkan på 

försäljningen av mindre populära böcker än de böcker som redan är mycket populära. (Chen et 

al., 2007, s. 3) Dellarocas et al. (2006) menar att både volymen och genomsnittsbetyget är 

statistiskt signifikanta för att kunna förutspå framtida inkomster. (Dellarocas, 2006)  
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Trusov & Moe (2010) argumenterar även dem för att man bör mäta elektronisk Word-Of-

Mouth genom valens, volym och variation. Det finns flera tidigare studier som har mätt 

effekterna av eWOM och man har upptäckt mycket inom området. Trusov & Moe presenterar 

en modell där de visar vad flera tidigare studier kommit fram till när det handlar om att mäta 

eWOM. De presenterar att valens och varians, men inte volym har kommit att påverka 

försäljningstillväxten mest. När man studerar eWOM måste man ta i beaktning att en “bra” 

produkt är mer trolig att få ett högt betyg och högre försäljningssiffror jämfört med en sämre 

produkt. Vi kan alltså konstatera att höga försäljningssiffror och höga betyg har en korrelation. 

Däremot har Chevalier och Mayzlin (2006) genom Trusov & Moe (2010) presenterat att 

sambandet inte nödvändigtvis måste vara kausalt. Deras resultat indikerade dock på att 

omdömenas valens och volym hade betydelse för hur försäljningen av produkten gick. (Trusov 

& Moe, 2010)  

2.2.2 Reco.se 

Det finns flera omdömesplattformar att utgå ifrån när man ska identifiera hur de fungerar. Vi 

kommer i den här undersökningen att utgå från ett Svenskt företag; Reco.se. Reco.se har en 

affärsidé utformad enligt följande:  

 

“Vi hjälper företag att samla in digitala rekommendationer från deras kunder. Vi publicerar och sprider 

företagets rekommendationer till de kunder som just då har ett uttalat behov av att anlita rätt företag” 

(Reco.se, marknadsplan 2016) 

 

Visionen för Reco.se var från början att digitalisera “Word-Of-Mouth” i en relevant och 

trovärdig sajt. Genom att låta besökarna berätta för omvärlden vilka företag som är bra eller 

mindre bra skulle Reco.se alltid kunna ge svar på frågan om vilket företag man ska anlita. 

Reco.se hjälper företag att samla in rekommendationer genom att be deras kunder skriva om de 

företag de anlitat.  

 

Reco.se bygger på en process i fyra faser. Det inleds med en informationsfas där köparen söker 

information om hur problemet ska lösas, därpå en värderingsfas då köparen går igenom sina 

alternativ. Mot bakgrund av all data fattas sedan ett beslut om köp och sist utvärderar man om 

köpet har löst ursprungsproblemet. (Reco.se, marknadsplan 2016) Värt att poängtera är att man 

på Reco.se inte får lämna kommentarer om man är anonym vilket bidrar till att anonymiteten 

och sekretessen Goldsmith och Horowitz diskuterar som en väsentlig skillnad i eWOM jämfört 

med WOM försvinner.  
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På Reco.se finns alla företag med på sidan och vem som helst kan skriva kommentarer så länge 

man inte är anonym. Reco.se hjälper företag att samla in rekommendationer via mail från deras 

riktiga kunder utifrån kundlistor som företagen skickar in, men även om man inte står med på 

en kundlista har man alltså möjlighet att skriva rekommendationer om företag man anlitat. 

2.3 Image 
När vi diskuterar image kommer vi börja med att utgå från en välkänd marknadsföringsmodell 

som diskuterar relationen mellan identitet, image och profil. Det finns flera modeller och 

definitoner av begreppen inom området men vi väljer i den här undersökningen att utgå från 

följande modell med tillhörande definition av dessa begrepp.  

 

 
Modell 1.1 

Identitet - profil - Image (Gezelius & Wildenstam, 2009, s. 151)  

 

I Modellen ovan kan man se relationen mellan identitet, profil och image. Identiteten utgörs av 

företagets interna bild. Profil utgör den bild som företaget vill kommunicera till världen, dvs. 

hur företagen vill framstå och image beskriver hur omvärlden egentligen uppfattar företaget. 

Enligt Gezelius & Wildenstam är idealfallet att identitet, image och profil överlappar varandra 

då det skulle innebära att målgruppens uppfattning om varumärket stämmer överens med hur 

företaget uppfattar varumärket samt hur de vill bli uppfattade av omvärlden. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, s.151) 
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Vi vill passa på att rikta kritik mot den här idealsynen då det kan förekomma fall då företaget 

inte alls vill kommunicera detsamma som hur de vill att omgivningen ska uppfatta företaget.  

 

Gezelius & Wildenstam diskuterar även begreppet varumärkesimage. Det innebär i princip 

detsamma som image med skillnaden att det är den samlade målgruppens uppfattning om 

varumärket som styr deras handlande och därmed även varumärkets position på marknaden. 

Varumärkesimage benämns ofta under andra namn såsom brand image, eller brand perception. 

Ett företag som har lyckats bygga upp en stark varumärkesimage har med största sannolikhet 

gjort detta genom att knyta starka, fördelaktiga och unika associationer till sitt varumärke. Ett 

företag som vill framstå på ett sätt men gör handlingar som talar för motsatsen kommer att bli 

genomskådade av dess kunder, de kan därmed få det svårt att försvara sin image. (Gezelius & 

Wildenstam, 2009, ss.150-151) 

2.4 Attityd 
Rosengren & Sjödin (2011) diskuterar reklamens kommunikationsmål. De tar upp flera olika 

kommunikationsmål där reklam kan vara med och påverka. Ett av dessa är attityd. Attityd kan 

innebära att kunden har ett tillräckligt positivt helhetsintryck av produkten eller varumärket för 

att välja det alternativet framför andra alternativ. Detta helhetsintryck kallar författarna för 

attityd vilket vi i det här fallet anser kan likställas med Gezelius & Wildenstams definition av 

begreppet varumärkesimage. (Rosengren & Sjödin, 2011, s. 49)  

 

För att genomföra ett köp krävs ofta att man har någon slags positiv inställning till en produkt 

eller tjänst. Den här inställningen kan grunda sig i kunskap om produkten och produktens 

egenskaper men den kan även grunda sig i känslor från oklart ursprung. Inför ett köp formas 

man alltså utifrån det man “kan” och det man “känner”, detta är ett slags helhetsbedömning av 

produkten eller tjänsten. Attitydbegreppet fångar alltså in den här helhetsbedömningen. 

(Rosengren & Sjödin, 2011, s. 55) Vi anser att helhetsintrycket som kunderna kan få via reklam 

och andra kommunikativa källor har en solklar koppling till omdömesplattformar då det är en 

plats för information från företag till kunder och i sig blir en form av reklam.  

 

Rosengren & Sjödin likställer passande nog attityder med en utvärdering som ligger färdig i en 

byrålåda någonstans i hjärnan. Men de menar samtidigt att ett bättre sätt att se på attityder är att 

de tar form först när de verkligen behövs. Det vill säga, när det finns anledning att utvärdera 

någonting. Utvärderingen blir en produkt av omständigheterna samt vad man kan och känner 
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till sedan tidigare. Rosengren & Sjödin menar dessutom att attityder inte bara behöver grunda 

sig i egna erfarenheter utan att de även kan vila på vad man hört från vänner och bekanta, med 

andra ord Word-Of-Mouth. (Rosengren & Sjödin, 2011, s. 56)  

2.5 Förtroende 
Edelman (2008) är en världskänd PR-byrå som specialiserat sig på kundundersökningar. De har 

gjort en stor survey för att undersöka förtroendet för organisationer runtom i världen. Studien 

görs varje år och involverar över 33 000 svarande i en onlinestudie; 1000 respondenter över 18 

år, av den generella befolkningen i varje land som är med i undersökningen. Dessutom deltog 

500 personer i USA, 500 i Kina respektive 100 i resterande länder som var med i studien. Dessa 

var mellan 25-64 år och representerar det som Edelman kallar “informed publics”, vilket 

innefattar personer som bland annat är utbildade på college och rapporterar stor 

mediekonsumption och engagemang kring företagsnyheter och politiska frågor.   

  

“In Brazil, Canada, Germany, the Netherlands, Spain, Sweden, and the United States, “a person like me” 

is considered the most credible source of information about a company.” (Edelman, 2008, s. 6) 

 

Enligt studien från 2008 har de alltså kunnat konstatera att “en person som mig själv” är den 

mest tillförlitliga källan till information om ett företag. Mer specifikt kunde man konstatera att 

“en person som mig själv” förklarades oftast (i 61% av fallen) vara någon som delar samma 

intresse och som har samma politiska åsikter. (Edelman, 2008) 

 

Den senaste “Edelman Trust Barometer” (2016) visar att förtroendet för företag har ökat över 

hela världen. Den visar att svenskarnas förtroende för företag är detsamma som förtroendet för 

regeringen (46% litar på företag och 46% litar på regeringen). Det tyder visserligen på ett sänkt 

förtroende för regeringen men företagens transparens och öppenhet med sina organisationers 

verksamhet har en tydlig effekt på hur samhället ser på företagares roll i samhället. De har en 

ökad insikt i företagen och får på så sätt överseende med hur de väljer att bedriva sin 

verksamhet. Transparens blir således ett begrepp som präglar det som i dagsläget skapar 

förtroende. (Edelman, 2016) 
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2.6 Feedback 
Enligt Fiske (2009) är feedback överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. Han 

menar att feedback möjliggör det för talaren att anpassa sin kommunikation till mottagarens 

behov och gensvar. En talare som är duktig är ofta bra på att uppmärksamma feedback, medan 

uppblåsta, högtravande tråkmånsar, som Fiske uttrycker det, ofta lyckas filtrera bort feedback 

nästan helt och hållet. Den huvudsakliga funktionen som feedback har är att möjliggöra för den 

som kommunicerar att anpassa meddelandet till mottagarens behov och gensvar. Vidare kan 

feedback hjälpa mottagaren att känna sig delaktig i kommunikationen. Att vara medveten om att 

sändaren tar hänsyn till mottagarens reaktion gör att mottagaren blir mer villig att acceptera 

sändarens meddelande. (Fiske, 2009, ss.36-38) 

2.6.1 Masskommunikationsmodellen 

Fiske (2009) presenterar MacLeans Masskommunikationsmodell. En kommunikationsteori som 

beskriver hur kommunikationen i dagens massmedier kan se ut. Teorin går ut på att A tar del av 

ett antal olika erfarenheter X. A  skulle kunna vara en reporter som då skriver om X och som 

sedan förmedar  sin text till en nyhetsredaktion, C. C förmedlar sedan texten till publiken, B. 

Här har nu publiken förlorat all erfarenhet med både ursprunget X, och reportern A. Fiske 

menar att B i längden blir helt beroende av massmedier för att kunna ta del av händelser och 

erfarenheter som är nödvändiga för B att veta i ett fungerande samhälle. Den här modellen 

tillåter oss att förstå förhållandet mellan massmedier och de andra möjligheter vi har för att 

orientera oss mot vår sociala omgivning. Familjen, vänner, kollegor, skolan och andra både 

informella och formella nätverk av relationer finns här. Relationer vi använder oss av för att 

passa in i samhället. Vidare menar Fiske att vi inte är så beroende av den här modellen som den 

ger uttryck för. (Fiske, 2009, ss. 52-53) Modellen är dock intressant för att få en ökad förståelse 

för eWOM. Ett fenomen där det tillgängliggörs information från andra personer i samhället 

som genom olika omdömesplattformar tillåter oss att ta del av deras erfarenheter med olika 

företags produkter och tjänster.  
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Modell 1.2 

Masskommunikationsmodellen (Westley & MacLean, 1957 i Fiske, 2009, s. 52) 

2.7 Förklaringsmodell för eWOM 
Som tidigare nämnt rekommenderar Jabr & Zeng att man använder mätbara begrepp såsom: 

volym (totalt antal rekommendationer), valens (vilket omdöme som ges) samt variation 

(variationen mellan omdömen) när man studerar kundomdömen. Som vi nämnde i teorikapitlet 

har Chen et al.  (2007)  kommit fram till att högre betyg på omdömesplattformar hänger ihop 

med högre försäljning. Genom att acceptera de tidigare studier som finns så kan vi konstatera 

att hur man arbetar med elektronisk Word-Of-Mouth är avgörande för företags 

framgångar.  Eftersom att informationen som en tidigare användare delar med sig av förväntas 

återspegla hur produkten eller tjänsten faktiskt har fungerat (Bickard & Schindler, 2001, s. 33), 

kan vi genom textanalys av tidigare kunders kommentarer, utifrån deras erfarenheter, se hur väl 

kommentarerna reflekterar företagens egna presentationer.  

 

Även om masskommunikationsmodeller är väldigt omfattande och beskriver flera aktörer i 

många led har vi valt att här presentera en egen förklaringsmodell (modell 1.3) som beskriver 

den del i processen vi inriktat oss på. Man kan dra fler pilar för att förklara olika företeelser men 

vi väljer att avgränsa oss till just den här delen. Kunden kan skriva ett omdöme om ett företag på en 

omdömesplattform. Företaget har här möjlighet att ge feedback på kommentaren. Andra potentiella 

kunder kan ta del av vad tidigare kunder har skrivit om företagen och i den mån det finns kan de 

även ta del av feedback från företagen till kunden. Utifrån bilden den potentiella kunden får kan 
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denne ändra attityd inför företaget och fatta ett beslut om att köpa, vänta eller vända sig någon 

annanstans.  

 
Modell 1.3 

Förklaringsmodell eWOM (Hentmark & Ragnartz, 2016) 

 

 

3. Metod & Material 

Inom den kvalitativa forskningen har man som roll att utforska aktörernas tolkningar. 

Relationen till objekten är nära och forskarens förhållningssätt är innanför snarare än utanför 

som i kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning växer relationen mellan teori och forskning 

fram efter hand genom en ostrukturerad forskningsstrategi och där resultatens natur är 

ideografiska. Det vill säga att bilden av den sociala verkligheten är processinriktad och något 

som konstruerats socialt av aktören, informationens art är rik och går in på djupet. (Bryman, 

1997, s. 113)  
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3.1 Textanalytisk metod 
Ledin och Moberg i Ekström & Larsson (2010) menar att texten är en representation och aldrig 

en direkt avspegling av någonting. De menar att en skribent eller författare av en text framställer 

världen på ett visst sätt, och att detta är en aktiv handling. En handling som går ut på att ta 

ställning genom att göra vissa påståenden istället för andra, man gör så kallade semantiska val. 

Den som skriver vill någonting och det avspeglas i hur personen uttrycker sig. Den som skriver 

gör det i ett visst sammanhang, med en inramning och utifrån ett eget perspektiv. Den som 

läser texten skapar sig också en egen bild av innehållet utifrån de referenser man innehar sedan 

tidigare. Den mening som läsaren skapar blir därmed en konsekvens av hur någonting 

representeras utifrån de tecken, ord och former som skribenten valt att använda sig utav.  

 

En textanalys kan innebära kvantitativa studier såväl som kvalitativa, och för dessa finns det en 

mängd olika metoder att utgå ifrån. Intertextualitet handlar om ett samspel och en interaktion 

mellan texter och dess deltagare. Det betyder att en text inte är någon solitär utan snarare är en 

länk i en kedja av tidigare och framtida texter. Vidare innebär det att den som skriver eller säger 

någonting gör detta i relation till vad som sagts eller skrivits av någon annan. Det blir intressant 

och står i direkt relation till kommentarerna och svaren i vårt material. Rekontextualisering är 

också ett angränsande begrepp till interkontextualitet och innebär att texten handlar om 

dialogiska relationer mellan texter, men även om hur ord förflyttas mellan olika kontexter, att 

man kan se hur de återanvänds och omformuleras samt får nya betydelser, samtidigt som man 

fortfarande kan se spår av de tidigare sammanhangen. (Ekström & Larsson, 2010 s.153-157) Till 

exempel hur konversationer på internet lätt kan missuppfattas och tolkas olika. Detta fokuserar 

vi på i analyskapitlet. 

 

Först övervägde vi att genomföra en kvantitativ undersökning genom en enkätundersökning, 

Gummeson gav oss aspekten av att närhet till kunden och ett djup i forskningen är bättre än att 

genomföra kvantitativ forskning där man skapar en indirekt och opersonlig distansrelation. 

Syftet med den här undersökningen är att få en ökad förståelse för hur företagen ska förhålla sig 

till sina kunder, därför valde vi att istället genomföra en kvalitativ textanalys där intertextualitet 

står i fokus.  

 

Ledin och Moberg menar att man under en textanalys bör närma sig en text förutsättningslöst. 

Att man helt enkelt prövar sig fram, öppnar en dörr och ställer sig frågor eller gör iaktagelser 
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som man kan välja att undersöka vidare. Sedan kan man gå från ett annat håll, öppna en ny dörr 

och se om man upptäcker något mönster. (Ekström & Larsson, 2010) 

3.1.1 Interaktion 

Interaktion är ett begrepp som kan liknas vid samspel och växelverkan. Om lyssnare och talare 

inte har en förmåga att interagera med varandra kommer samtalet här med största sannolikhet 

att falla samman. Missförstånd kan givetvis uppstå men genom den inbyggda 

samarbetsprincipen människan sitter inne på brukar deltagarna i samtalet gemensamt försöka nå 

en ömsesidig förståelse inför varandras åsikter. I texter från företag kan det vara svårt att veta 

vem avsändaren egentligen är, även om ett specifikt företag är avsändare finns det ofta en grupp 

människor som satt ihop texten från början. Därför kan det bli svårt att veta om vem den 

entydiga avsändaren är, detta kan man identifiera genom textanalys. Vi kan analysera vilka röster 

som hörs och hur de kommer till uttryck. Många texter från företag riktar sig till en hel 

målgrupp med målet att nå varje enskild invidid, men eftersom alla människor läser texter olika 

kan man också komma fram till olika betydelser. Här är textanalysen ett verktyg för att visa på 

en möjlig läsväg och tolkning av texten, samt vilka betydelser som kan följa med under den 

läsvägen. (Ekström & Larsson, 2010 s.157-158) Det här tycker vi är ett relevant begrepp då vi 

har detta i åtanke när vi analyserar företagens ”om oss”-sidor. 

3.1.2 Konstruktion & Dekonstruktion 

Genom att skapa en text kan man upptäcka det som finns under en dekonstruktion av texten. 

De frågor man därför ställer sig när man genomför en textanalys kan vara relativt lika de frågor 

man ställer sig när man skapar en text. Frågorna kan därför ses som ett sätt att kunna bryta ner 

texten till mindre enheter utan att förlora greppet om helheten. Dekonstruktionen går ut på att 

man vill ifrågasätta det som syns i texten genom att visa att det finns en mindre genomskinlig 

dimension och yta. (Ekström & Larsson, 2010 s.160) 

3.2 Material 
På Reco.se finns det flera tusen kommentarer. Vi har intresserat oss för de kommentarer som 

blivit besvarade av företagen. Efter kontakt med Reco.se fick vi tillgång till ett exceldokument 

som gav oss den rådata vi intresserade oss för, nämligen samtliga företag som fått kommentarer 

och besvarat dessa. Efter att ha spenderat flera dygn med att läsa i princip alla kommentarer, 

svar och sett till betyg och datum har vi gått igenom all rådata. Rådatan består av över 11 500 

kommentarer och 11 500 svar från 964 företag. Därpå har vi noga valt ut några företag att 

analysera lite extra.  
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Efter att ha gått igenom all rådata förstår vi att företagen har några olika sätt att hantera de 

kommentarer som skrivs. Eftersom studien syftar till att först och främst kartlägga hur 

företagen kommunicerar, och sedan specifiera hur de kan förbättra sin kommunikation till 

kunden, har vi valt att analysera ett företag som har positivt helhetsbetyg, samt två företag som 

har någorlunda lågt rankade helhetsbetyg. Här har vi utgått från teorin om att 1-3 i betyg rankas 

som lågt, medan 4-5 rankas som högt.  

 

 Vi har noga valt ut företagen utifrån deras sätt att kommunicera på. Genom att analysera hur 

företagen kommunicerar på deras egna “om oss”-sidor på sina webbplatser, de kommentarer 

som finns på Reco.se samt företagens svar vill vi uppnå ett resultat där vi kan se de samband 

som är återkommande för kommunikation med kunden på omdömesplattformar. Vi väljer att 

lyfta fram tre företag i analyskapitlet. Dessförinnan har vi gjort ett urval ur de företag som 

återfanns i rådatan där vi först analyserat ca 50 företag genom att läsa deras ”om oss”-sidor och 

kommentarer, därpå har vi genom djupgående textanalys granskat och transkriberat 5 företags 

”om oss”-sidor, kommentarer och svar. Detta för att se vilka löften företagen förmedlar på sina 

egna webbsidor kontra hur de presenterar sitt företag i konversation på Reco.se. Dessa återfinns 

i bilaga 1.  

 

Vi väljer att inte presentera samtliga företag i analysen då det inte tillför ny information och ger 

oss därmed mer utrymme för diskussion. All data finns tillgänglig för allmänheten på Reco.se. 

Inför revidering låter vi examinator och opponent ta del av tillgänglig rådata vilket senare även 

kan ges ut på förfrågan. Då undersökningen syftar till att analysera de kommentarer och svar 

som skrivs anser vi att ett offentliggörande av företags och privatpersoners namn saknar 

betydelse. Vi presenterar därför dessa anonymt. 

 

Efter att vi valt ut företag från materialet började vi gå igenom vilka värdeord företagen 

presenterade på sin egen “om oss”-sida på den egna webbplatsen. I och med att företagen 

presenterar sig själva på dessa sidor valde vi att identifiera de positiva attribut eller löften som 

företagen valt att presentera. Efter att ha gått igenom dessa texter och markerat de positiva 

orden och meningarna, genom att förstora dessa, ville vi ställa dessa i relation till vad deras 

tidigare kunder skrivit i kommentarerna på omdömesplattformen Reco.se. Detta för att lägga 

grunden för analysen där vi vill identifiera de samband eller motsättningar som kan finnas.  
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I analysen ställer vi presentationer, kommentarer och svar mot varandra i relation till företagens 

helhetsbetyg. Vi analyserar de samband vi kan hitta och hur texten i kommentarerna reflekterar 

företagens presentationer om sig själva. Bland de kommentarer som rankas lågt identifierar vi 

negativa attribut, medan vi letar efter positiva attribut bland de högt rankade kommentarerna. 

Varje respondent kan ha lämnat olika betyg och därför har vi analyserat varje kommentar för sig 

själv, en del av helheten, för att verkligen komma in på djupet i textanalysen. Genom att 

genomföra metoden på ovanstående vis använder vi oss av de mätbara begreppen; volym, 

valens och variation som tidigare forskning anser vara signifikant i sammanhanget. (Jabr & 

Zeng, 2014) 

3.3 Metodreflektion 
Bryman (1997) ifrågasätter forskarens förmåga och möjligheter att se verkligheten genom andra 

människors perspektiv och tolka det som sker, sedan huruvida förhållandet mellan teori och 

forskning håller och sist om resultaten kan generaliseras. (Bryman, 1997) 

 

Viljan att förklara den sociala verkligheten är utan tvekan ett villkor i kvalitativ forskning men 

då måste man även ifrågasätta tolkningen. Det finns en uppmaning inom kvalitativ forskning att 

förhålla sig empatiskt och att kunna se världen genom aktörernas ögon. Detta kan enligt 

Bryman i vissa avseenden ge upphov till problem för en kvalitativ forskare. De flesta kvalitativa 

forskare är tydliga när det gäller vilket fokus man har under undersökningsprocessen, vilket 

fokus man riktar in sig på i varje respondents fall och tolkning av verkligheten. Det vore 

märkligt om man bara förklarade undersökningspersonernas perspektiv utan att sätt in dem i ett 

större sammanhang eller göra analys på dem. Problemet med tolkning inom den kvalitativa 

forskningen är om man verkligen kan åstadkomma en beskrivning av sina aktörers perspektiv 

och samtidigt veta om perspektiven är giltiga. I intervjuer kan man ifrågasätta de frågor 

intervjupersonen ställer och de svar personen ger, om man svarar på en fråga genom att vifta 

bort den kan man på så sätt granska intervjupersonens motiv till att göra frågan oproblematisk. 

I den här studien gör vi dock textanalys på ett större dokument. Kommentarerna kan likställas 

med korta personliga intervjuer om deras erfarenheter med olika företag. Vi har inte haft 

möjlighet att fråga personerna som skrivit kommenterna om deras motiv, men upplever att vi 

ändå får en rättvis bild av detta då deras personliga åsikter framkommer i kommentarerna. 

Eftersom vi väljer vilka kommentarer vi ska granska skulle man kunna ifrågasätta om vi 

utelämnar kommentarer för att uppnå egna motiv. Därför klargör vi vilka kommentarer vi väljer 

och varför. Dessutom kan alla ta del av den rådata som finns för att kunna säkerställa att vi valt 
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kommentarer som representerar helheten. De kommentarer som företagen inte har valt att 

svara på kan också tolkas som att de viftas bort och detta redogör vi för i analysen. Bryman 

förklarar detta tillvägagångssätt som en lösning på tolkningsproblemet, där vi inriktat och 

detaljerat beskriver vår version av händelseförloppet. (ibid) 

3.3.1 Validitet & Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp man diskuterar vid avgörandet om en undersökning är 

hållbar. Har vi studerat det vi avsett och har vi bearbetat materialet på ett forskningsmässigt 

korrekt sätt? En viktig faktor för att mäta kvalitén är hur fylligt materialet är och om det är 

mättat. Detta avgörs av att man samlar in och analyserar data tills det inte längre framkommer 

någon ny information. (Ekström & Larsson, 2010) Vi strävar givetvis efter högsta möjliga 

reliabilitet och validitet. Detta görs genom att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt samt 

transparent redogör för material och metodval.  Metoden går därmed att återskapa och kan 

därför fastställas som reliabel. Vi anser att vårt material är mättat då vi gått igenom 11 500 

kommentarer och svar, därefter noga valt ut några företag att lyfta fram och analysera, vissa har 

vi valt att inte visa upp i analyskapitlet eftersom det inte framkom ny information. I och med 

detta är vi nu övertygade om att samma analysmetod på andra kommentarer kommer att uppnå 

ett liknande resultat.  

4. Analys 

I den här studien undersöker vi hur företagen kommunicerar med dess kunder på 

omdömesplattformar idag. Vi studerar även möjligheten för företag att förbättra sin 

kommunikation för att stärka relationerna till befintliga samt potentiella kunder. Detta görs 

genom textanalys där vi presenterar kommentarer från företagens kunder och jämför dessa med 

företagens presentationer om sig själva på sina “om oss”-sidor. Dessutom jämför vi företagens 

svar alternativt uteblivna svar till kommentarerna. Detta eftersom vi lägger fokus på 

intertextualitet, vilket vi anser handlar om samspelet mellan företagens ”om oss”-sidor, de 

kommentarer som skrivs om företaget och de svar företaget ger tillbaka. Det är inför 

textanalysen viktigt att poängtera att samtliga företag har fått många högstabetyg. Vi har 

identifierat att svaren till dessa betyg genomgående är ytligt återkopplande och glada. Vi har 

därför valt att avgränsa oss till att analysera de svar som ger mer underlag för studien. Ett 

exempel på ett positivt svar kan se ut enligt följande, exemplet är hämtat från Reco.se:   
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“Hej! Vad härligt att ni är så nöjda. Välkomna åter!” 

4.1 Textanalys 

4.1.1 Webbshop A 

Webbshop A har fått 2.9/5 i betyg och arbetar med inredning. De beskriver sig som ett företag 

med inriktning på aktuell design för hem och offentlig miljö. De framhäver attribut såsom bästa 

villkoren och menar på att priser, kvalitet och garantier överträffar kundernas förväntan. De 

skriver att de alltid kan vara med och påverka i hela processen för att kunderna ska få hög 

servicegrad och prisvärda produkter. De utlovar bra produkter och hög leveranssäkerhet. De 

skriver även att deras kundtjänst svarar på frågor inom 24h och att de väljer distributörer med 

omsorg för att kunna säkerställa snabb och trygg leverans. (Företagets webbsida) 

 

Webbshop A har fått 2.9 i betyg av 103 kommentarer vilket räknas till de lågt rankade 

företagen. Av de 103 kommentarer som är skrivna till företaget har de svarat på 8 kommentarer, 

samtliga svar har kommit in från 2015-12-29 till 2016-01-18. De har fått kommentarer som 

sträcker sig tillbaka till 2015-07-03. Av de 103 kommentarerna har de inte svarat på 49 st av de 

57 negativa kommentarerna. Vi kommer nedan att identifiera de negativa attributen i 

kommentarerna som blivit besvarade.  

 

Kund nr 1 skriver följande kommentar vilken står i direkt motsats till företagets löften på sin 

egen webbplats:  

 

“Dålig Kvalite på möbler byrån jag köpte går nästan inte öppna lådor trasiga skenor fel monterad 

har ca 7.5  mil att frakta till närmaste postkontor för att kunna reklamera så jag väldigt missnöjd 

tyvärr” 

 

Edelman-undersökningen (2008) som vi presenterade i teorin visar att man litar på personer 

som är lika sig själv. Eftersom att kunden som skrivit kommentaren förmodas dela samma 

intressen och liknande politiska åsikter som den potentiella nya kunden förväntas man lita på 

denne. L’Etang menar att rykten kommer ifrån individens eller organisationens handlingar och 

ord vilket står i direkt relation till erfarenheten som andra har av den individen eller 

organisationen. När vi fortsätter att sätta oss in i fler kommentarer som skrivits till webbshop A 

finner vi det tydligt att kommentarerna fortsätter i samma anda som den första. Kund nr. 2 

skriver:  
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“Lampa, Lovedinner. En felaktig pryl som långt ifrån motsvarade förväntningarna då den kan 

klassas som ett plagiat. Såg inte alls ut som den jag hade innan.” 

 

Eftersom flera personer har gett låga betyg och negativa kommentarer ställer vi oss frågande till 

hur Webbshop A sköter sitt företag, men framförallt sin kundkontakt. När flera personer 

skriver negativa kommentarer om sina erfarenheter kan andra ta del av dessa. Goldsmith och 

Horowitz beskriver i teorikapitlet att information som finns på internet är permanent vilket 

innebär att andra människor som funderar på att handla från butiken i fråga kan välja att lyssna 

på tidigare kunders kommentarer och välja en annan leverantör istället. Liknande kommentarer 

är genomgående på sidan. Vi måste dock referera till teorin om att ett företag som fått 3 i betyg 

kan bygga på att hälften är ettor och att hälften är femmor. Detta bidrar till att helhetsbetyget då 

kan bli missvisande över tid då ett företag kan förbättras eller försämras. Kund nr. 3 skriver:  

 

“Över tre veckor har gått sedan jag beställde och betalade för varan, men jag har ännu inte fått 

någon leverans. Ingen kommunikation från Webbshop A, utan jag har själv försökt nå dem 

upprepade gånger per mail och telefon. Efter många försök och lång väntan nådde jag kundtjänst 

som skyllde på inventering. Har fått vaga löften om att leveransen ska gå iväg i början av nästa vecka, 

återstår att se.” 

 

Bifogat kan ni ta del av fler kommentarer skrivna om Webbshop A, ovanstående kommentarer 

är ett urval av en större mängd kommentarer som representerar helheten av de kommentarer 

som finns. Det är tydligt att de inte uppfyller de löften som företaget förmedlar på deras egen 

webbplats då de inte avspeglas i deras kunders kommentarer. Vi börjar här bygga på en teori på 

att löftena på företagens “om oss”-sidor kan ha en avgörande effekt över hur företagets image 

påverkas, då kundens förväntningar blir en avspegling utifrån det företaget lovar på deras “om 

oss”-sida. Exempelvis har Webbshop A lovat att deras kundtjänst svarar på frågor inom 24h 

medan det i många av kommentarerna framgår att det tagit upp till flera veckor.  Nedan 

kommer vi att analysera svaren till ovanstående kommentarer för att öppna för en diskussion 

kring om företagens klagomålshantering har ett samband med deras låga betyg.  

 

Svar till Kund nr. 1 

“Hej ***, Vad tråkigt att du upplever produkten som dålig. Vi skulle önska att du kontaktar oss snarast 

så skall vi se över hur vi löser ditt problem på bästa sätt. Gott nytt år”  
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Svar till Kund nr. 2 

“Hej ***, Du får gärna utveckla hur du menar. Har du haft ett plagiat tidigare eller upplever du denna som 

ett plagiat. Du har alltid ångerrätt i 14 dagar som du alltid kan använda dig av, och det oavsett anledning 

/mvh Webbshop A”  

 

Svar till Kund nr. 3  

“Hej ***, Det var inte roligt att läsa vad du skriver. Inventering är ett nödvändigt ont för alla företag, men 

det är inte något som skall egentligen drabba dig som kund. Kan du lämna ut uppgifter så jag kan se över 

din order personligen så allt går som det ska / Med vänlig hälsning ***”   

 

Utifrån kundernas kommentarer är det tydligt att Webbshop A inte levererar efter kundernas 

förväntan. Trots att de på sin §egen webbplats utlovar de bästa villkoren och att priser, garanti 

och kvalité ska överträffa kundernas förväntan samt att de alltid kan vara med och påverka i 

hela processen för att kunderna ska få hög servicegrad och prisvärda produkter, kan man utläsa 

motsatsen ur kundernas kommentarer.  

Det är även intressant att Webbshop A besvarat 8 av totalt 103 kommentarer. Företaget har i 

dessa varit tillmötesgående och försökt visa kunden att man bryr sig om den, dock för sent. De 

fortsätter även att lova lösningar och personlig kontakt men det känns inte övertygande då 

kunderna inte verkar ha mycket tillit till företaget kvar. I teorin presenterade vi att den mest 

grundläggande kvalitetsdimensionen för ett företag är just pålitlighet då kunden ska få vad den 

förväntar sig. Webbshop A har inte visat sig starka på den punkten. Frågan är dock om de kan 

förbättra sin kommunikation och därmed även kundernas attityd gentemot företaget. 

Kommentarerna till Webbshop A blev besvarade inom loppet av ett par veckor. Utöver dessa 

negativa kommentarer så har de valt att inte besvara 49 andra negativa kommentarer vilket är ett 

fenomen vi sett i många andra exempel. Företagen svarar på några kommentarer med låga betyg 

för att sedan ge upp. Detta tolkar vi som att de gav det ett försök men inte ser någon större 

poäng med att svara, alternativt att de valt att inte lägga några resurser på klagomålshantering. 

Vi ser detta som ett vanligt fenomen framförallt bland företag med lägre snittbetyg.  

4.1.2 Matbutik Online 

Det här företaget är en matbutik online inom ekologisk mat och har förutom en webbshop 

även en fysisk butik. Företaget presenterar sig själva, på sin hemsida, med ett brett sortiment där 

de erbjuder ekologiska och miljömärkta varor. Företaget riktar sig till privatpersoner samt 
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storhushåll och de framhäver att de lyssnar till kundernas förfrågningar. De skriver också att 

deras sortiment utökas hela tiden. De erbjuder hemkörning i miljömärkta biogasbilar. Företagets 

vision är att de går i bräschen för hållbar utveckling där miljön står i fokus. De vill även erbjuda 

kunden ett enklare sätt att göra ett bra val. De vill erbjuda ekologisk mat av god kvalitet som har 

producerats med respekt för framtiden. (Företagets webbsida) Matbutiken har fått 4,6 i betyg av 

183 kommentarer vilket räknas till de högt rankade företagen. Av de 183 kommentarerna har de 

besvarat 131 kommentarer, samtliga har kommit in från 2009-11-11 - 2014-09-22. Av de 183 

kommentarerna har de inte svarat på 52st. Samtliga obesvarade kommentarer har varit 4or och 

5or.  

 

Kund nr. 1 har gett en 4a i betyg vilket rankas högt men skriver också i sin kommentar varför 

det inte är en 5a. Kund nr. 1 skriver följande kommentar:  

 

“Bra och trevlig service! Det har dock hänt någon gång att vi har fått dåliga/mögliga grönsaker 

hemkörda till oss (som vi själva aldrig skulle ha plockat ned i påsen i en affär) vilket drar ned totalbetyget.” 

 

Kund nr. 1 har här gett tydlig och konstruktiv feedback till matbutiken. Genom att skriva 

feedback kan mottagaren vara med och känna sig delaktig i kommunikationen, men då är det 

viktigt att man får ett gensvar från företaget om att de tar hänsyn till mottagarens reaktion. 

Nedan presenterar vi svaret till Kund nr. 1.  

 

Svar till Kund nr. 1:  

“Hej *** och tack för ditt omdöme på Reco. Vi är mycket måna om att hålla hög kvalitet 

på våra varor. Om det händer att du får en vara du inte är nöjd med så hör gärna av dig 

så byter vi ut den eller kompenserar dig. Vi vill att du ska vara helt nöjd med hela din 

leverans! Hälsningar ***” 

I teorin redogjorde vi för att den huvudsakliga funktionen som feedback har är att möjliggöra 

för den som kommunicerar att anpassa meddelandet till mottagarens behov och gensvar. 

Genom ovanstående svar visar matbutiken att de lyssnar på kundens önskemål och är beredda 

att kompensera kunden för ett eventuellt missnöje. Detta är någonting som matbutiken även 

skyltar med på sin webbplats, att just lyssna till kundernas önskemål. Genom att besvara 

kommentaren på ovanstående sätt har man på ett tydligt sätt visat kunden att man står för det 
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man kommunicerar vilket bör leda till en positiv erfarenhet och en tillit till företaget även om 

man inte från början var hundra procent nöjd.  

 

Kund nr. 47 har gett butiken 3 i betyg vilket rankas som ett lågt betyg, därför borde vi 

identifiera de negativa attributen. Dock finns det inga negativa kommentarer och därför väljer vi 

att framhäva de positiva attributen istället då vi tolkar kommentaren som positiv snarare än 

negativ. Personen skriver följande:  

 

“Jag handlar ofta på Matbutik Online, framförallt frukt och grönsaker av mycket bra kvalitet. 

Uppskattar också sortimentet av ekologiska frysta bär.” 

 

Det i det här fallet något låga betyget kan knytas an till teorin som säger att om en positiv 

person lämnar en trea på ett omdöme kommer detta omdöme att läsas annorlunda jämfört med 

en negativ person som lämnar en trea på samma produkt eller tjänst. I det här fallet kanske 

kunden förväntar sig stordåd för att ge högsta betyg och i just det här företagets fall är det ett 

tecken på att vad som bidragit till sänkt snittbetyg är nöjda kunder som eventuellt sparar sina 

5or till när något verkligen överträffar deras förväntningar.  

 

Svar till Kund nr. 47: 

“Hej ***! Tack för din rekommendation! Om det finns någonting som du uppfattar som mindre bra så 

uppskattar vi att få möjligheten att titta på om vi kan göra förändringar. Du är alltid välkommen in o prata 

eller skicka ett mail. Bären kommer ifrån Magnihill och även vi som jobbar här uppskattar de! Roligt att se 

att vi inte är ensamna! Med vänlig hälsning, ***” 

 

Vi uppfattar vädjandet från butiken att påpeka något mindre bra som en subtil fråga till kunden 

varför den gett så lågt betyg. Samtidigt öppnar de för kontakt och visar att de, som tidigare 

förklarat, gärna har en dialog och nära relation till kunden. Det är som ett textboksexempel 

taget ur Gummessons relationsteorier. Att ha en nära relation till sin kund och en direkt dialog 

öppnar för ett långt och ömsesidigt förhållande.  

Kund nr. 126 har gett företaget det lägsta betyget av alla deras kommentarer, 2 av 5 vilket 

innebär att vi här kommer att identifiera de negativa attributen i kommentaren. 

 

“Blev överförtjust när en bekant tipsade om Matbutik Online, en matbutik på nätet med bara ekologiska 

varor. Ännu mer begeistrad blev jag när jag såg sortimentet på hemsidan. Många spännande varor man inte 

hittar någon annanstans. Även många varor för veganer, gluten- och laktosintoleranta. Utkörningen sker 
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med miljövänliga bilar. Och som om inte det vore nog har de dessutom öl och vin. Beställde en hel del mat, och 

även en låda vin. Tyvärr blev resten av upplevelsen inte lika rolig. Vinet var försenat från leverantören. 

Jag valde att avbeställa vinet. En produkt missades att plocka. Två varor blev ersatta utan att de 

justerade mellanskillnaden i pris. En hel del mail fram och tillbaka för att klargöra vilka fel som gjorts 

och vilka pengar som skulle krediteras. Pengarna dras direkt när ordern läggs och återbetalas om det behövs 

vid slutsålda produkter etc. Mycket bekymmer skulle kunna undvikas om man väntar att dra pengarna 

tills man expedierar ordern istället. Jättebra idé med en miljövänlig ekobutik på nätet, men jag väntar nog 

ett tag innan jag anlitar dem igen.”  

 

I den här kommentaren finns det gott om positiva attribut inledningsvis för att sedan mynna ut 

i en del besvikelser. Kunden öppnar upp för dialog och är i slutändan delvis positiv till företaget 

men väntar med att anlita dem igen. Andra kommentarer med lågt rankade betyg brukar inte se 

ut på detta sätt men vi öppnar för en teori om att företagens kontakt, svarsfrekvens och nära 

relation till sina kunder gör att attityden gentemot företaget inte försämras något avsevärt. 

 

Svar till Kund nr. 126:  

“Hej ***! Tack för att du ändå hjälpte oss genom att dela med dig av dina erfarenheter.  

Vi uppskattar det och när en har gjort galet så kan en behöva en liten knäpp på näsan! Jag som skriver idag 

heter xxx, och både din faktura och knaset med pengarna låg helt och hållet på mig på grund utav 

okunskap. Att din order blev så oturligt hanterad att allt som kunde gå fel Gick fel är mer än tråkigt och 

väldigt skämmigt! Det är en bra tanke med att dra pengar tills ordern expedieras, men jag vet inte riktigt om 

det är tekniskt möjligt och vem som i så fall kan hantera det. En annan variant är att välja att betala med 

kort i dörren och då få en direkt översikt av faktura och kostnader - då måste man ju vara hemma iofs vid 

leverans. MEN - med det sagt - ansvaret att hantera din faktura låg på mig, och det var jag som tappade 

bollen! Självklart förstår vi om du är lite bränd, men handlar du hos oss igen så hjälper vi dig gärna med en 

rabatt.” 

Än en gång så har de svarat precis som Gummesson förespråkar. De tar ansvar för sina 

handlingar och håller dialogen vid liv utan att de skyller ifrån sig på kunden. De tar personligt 

ansvar och erbjuder reprimand. Detta är ett tecken på klara rutiner inom organisationen. Den 

kommunikation och de löften matbutiken förmedlar via sin webbplats kan vi se reflekteras i de 

kommentarer samt de svar som skrivs. Genom att inte lova mer än de kan hålla lyckas de med 

en nära relation till sina kunder sköta klagomålshanteringen samt fortsätta leverera efter 

kundernas förväntan. 
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4.1.3 Rörmokare A 

Rörmokare A beskriver sig som det självklara valet, som tryggt och enkelt hjälper till med VVS 

och rörmokeri. De skyltar med attribut som bland annat: snabb hjälp, kompetent personal, hög 

kvalitet och bra priser. De skyltar även med lång erfarenhet och vill därför profilera sig som ett 

tryggt val av rörmokare. (Företagets webbsida) Företaget har fått helhetsbetyget 3,4. Av 209 

kommentarer har företaget besvarat 33 av dessa. Av de obesvarade kommentarerna är 51 lågt 

rankade. Nedan följer ett urval av kommentarerna som representerar helheten.  Kund nr. 9 har 

gett företaget betyg 1 av 5 vilket innebär att vi identifierar de negativa attributen. Kunden 

skriver följande:  

 

“Absolut utan minsta tvekan det sämsta hantverkar bolag jag anlitat. Saltar räkningen direkt. Lita 

inte på den prisangivelse du får vid telefon kontakt välj annan rörmokare.” 

 

Rörmokare A har likt Webbshop A inte levererat på kundens förväntan. I det här fallet är det 

priserna de talat om på telefon som inte landar inom kundens förväntningar. Ett klagomål som 

borde vara lätt att hantera genom en trevlig approach visar sig leda någon annanstans.  

 

Svar till Kund nr. 9:  

“Hej ***! Det är ju tråkigt om du upplever att vi saltar räkningen? Dock i just ditt fall vet jag inte vad vi 

skulle ha saltat? Då du fått en faktura på en minidebitering det minsta vi tar för att åka ut (2 timmar och 

en bilavgift + åtgånget material), Dessa priser finns tydligt att läsa högst upp på denna sida, samt på våran 

egen sida http://www.*RörmokareA*.se/profile.html . En annan variant är att man frågar i samband med 

beställningen om kostnaderna om man vill veta vad vi debiterar? Dock gjordes inte det i detta fall. Och vi 

kan således inte ha saltat en faktura som speglar det minsta det kostar att ta ut oss exklusive material som 

är åtgånget.” 

 

I teorin framförde vi att företag i så stor utsträckning som möjligt bör ha en tillmötesgående, 

ödmjuk och hjälpsam approach gentemot kunden. Att en positiv attityd underlättar för både 

leverantören och kunden. En kund som blivit bemött på detta sätt är nämligen en kund som 

med större sannolikhet stannar. Har man inte blivit trevligt bemött kan detta slå tillbaka genom 

att kunden berättar om sina negativa erfarenheter för många andra personer i sin omgivning. 

Nyckeln till en lyckad relationsmarknadsföring är en strävan efter ett samarbete där alla parter 

blir glada och nöjda. Rörmokare A har dels skött kundkontakten på ett mindre bra sätt då de 

enligt kunden gett ett pris på telefon medan de fakturerat ett annat. Detta är någonting kunden 

är snabb med att dela med sig av på omdömesplattformen och som vi tidigare redogjort för är 

den information som finns lagrad på internet permanent.  Svaret företaget sedan förmedlar visar 
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på en attityd där företaget går i försvarsställning där de klargör för att det snarare är kunden 

som gjort fel. Oavsett vilken av de båda parterna som har rätt i det här fallet kommer företaget 

som fått kritiken och heller inte löst klagomålshanteringen på ett tillfredsställande vis att få ta 

smällen. I modell 1.3 kan man se hur den potentiella kunden kan ta del av både kommentarer 

från tidigare kunder men även se feedback från företaget. Eftersom kritiken riktat mot 

rörmokaren är dålig och svaret inte är tillmötesgående, trevligt eller ödmjukt så finns det en risk 

att andra potentiella kunder väljer att vända sig till ett annat företag som visar en 

tillmötesgående attityd samt håller vad de lovat. Bland Rörmokare As kommentarer kan man se 

flera exempel som tyder på att svaren präglas av en försvarsställning snarare än en 

tillmötesgående attityd.  

 

Kund nr. 377 har lämnat betyg 1/5 vilket innebär att vi identifierar de negativa attributen:  

 

“Anlitade allmänna 'ruffel och bågjouren' för ett jourjobb då jag inte hade varmvatten. De kom i o f s 

ganska snabbt men lämnade ännu snabbare efter att jag själv upptäckt att en säkring löst ut. Den i o 

f s trevlige, men tillsynes okunnige tekniker var där i ca 15 minuter och gjorde inte någonting i 

stort sett. Dagen efter (snabbt jobbat) så ramlade fakturan ner i brevlådan 2200 kronor, man har 

dessutom mage att skriva att det var två timmars jobb. Detta var dessutom en vanlig vardag, inte ens 

helg alltså. Efter att ha anmärkt på fakturan så fick jag ett opersonligt svar via mail att det är deras 

minimidebitering och att det är vanligt i deras bransch...borde man inte upplysa om det 

då??  Normalt så hade jag fått betala en 500 ing för detta jobb (som inte ens var ett jobb) men tyvärr så har 

han som jag brukar anlita gått i pension. SÅ mitt tips är att anlita inte detta OSERIÖSA företag, 

som dessutom skriver att de vill ha nöjda kunder, det är lite lång väg dit enligt mig i alla fall. TIPS till 

alla som letar hantverkare: kolla upp priserna ordentligt innan ...jag har gjort det efter tyvärr och 

bara hittat billigare alternativ, bra mycket billigare. Så aldrig mer Rormokare A.” 

 

Ovanstående kommentar visar på ännu en missnöjd kund där kommentaren står i direkt 

motsats till hur företaget själva valt att presentera sig. Svaret från rörmokare A är likt 

föregående svar inte tillmötesgående, utan snarare ett försvarstal för att de gjort rätt. Även här 

har det mindre betydelse då kunden fortfarande är missnöjd och valt att dela med sig av sina 

negativa erfarenheter på omdömesplattformen.  

 

Svar till Kund nr. 377:  

“2 timmar är det minsta vi tar för att åka ut. 
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Som du själv angav så kom vi snabbt. Och prisbilden speglas naturligtvis av att det kostar extra att ha 

personal för att kunderna ska få snabb service. Det brukar ofta vara synonymt med att dom \billiga\" 

firmorna har allt som oftast inte tid att komma när det är bråttom.” 

 

Företagets helhetsbetyg är 3,4 vilket vi tidigare redogjort för kan vara ett resultat av hälften 1or 

och hälften 5or. Av de 209 kommentarerna är 70st lågt rankade och 19 av dessa är besvarade. 

Som potentiell kund ser man då att 51 lågt rankade kommentarer inte är besvarade vilket kan 

leda till att dessa kunder väljer en annan firma istället. Eftersom företaget går i försvarsställning 

och förklarar att de inte gjort fel i samtliga av de negativa kommentarer som de svarat på drar vi 

(och med största sannolikhet andra potentiella kunder) slutsatsen att de inte har några bra svar 

på de negativa kommentarerna som fortfarande ligger obesvarade. Detta kan leda till att andra 

potentiella kunder anser att dessa negativa kommentarer är befogade, alternativt att företaget 

inte lägger ner energi på att besvara tidigare missnöjda kunder. Vi vill efter noggrann analys 

påpeka att det också kan handla om att företagets egentliga verksamhet handlar om att det är en 

jourfirma som kommer dit snabbt, fixar problemet (om så provisoriskt) men är lite dyrare än 

andra (dock fortfarande billiga för att vara en jour). Vissa av de kommentarer som finns styrker 

detta. Kund nr. 18 har gett betyget 4 av 5, därför identifierar vi de positiva attributen. Kunden 

skriver: 

 

“Snabbt svar, på plats samma dag, tyvärr vart den provisoriska lagningen inte så bra så vart en del 

jobb för rörmokarn som kom efter. Väldigt dyra men värt det på helgerna”  

 

Svar till Kund nr. 18: 

“Jätte kul att höra ***! Vi jobbar ständigt på att förbättra oss.”  

 

Rörmokare A tackar och tar emot betyget 4 av 5 men ignorerar den kritik som riktas mot dem 

genom att vifta bort den med att de ständigt jobbar för att förbättra sig. Exemplet kan kanske 

tyckas vara specifikt för just detta företag men vi ser det som en ypperlig skildring av hur de 

som många andra företag enbart presenterar sina tillsynes goda attribut på sin “om oss”-sida. 

När de kanske egentligen hade besparats från många av de negativa kommentarerna genom att 

framföra de attribut som nischar just deras företag och bidra med den transparens som många 

av dagens konsumenter uppskattar mer än löften om perfektion. I detta exempel handlar det 

om att de är snabba och tillgängliga men något dyrare medan det i andra exempel, som det i 

teorin nämnda British Airways. Där insåg man att de skulle få mycket kritik för de oundvikliga 

fel som följer med just den organisationen. Deras framgångssaga byggde på att de började stå 
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för de misstag som skett. En simpel ursäkt gör underverk i relationen till kunden samt ger en 

positiv bild till framtida potentiella kunder.  

 

“[...does anyone even know how to deliver a simple apology?...]”  

(Albrecht & Zemke, 1905 genom Gummesson, 2002 s. 112) 
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5. Resultatdiskussion 

F1: Hur ser kommunikationen på omdömesplattformar ut idag? 

För att besvara vår första frågeställning om hur kommunikationen fungerar när det kommer till 

eWOM, väljer vi att återkoppla till vår egen modell 1.3 för att beskriva hur kommunikationen 

på omdömesplattformar ser ut idag. Företags tidigare kunder kan skriva kommentarer och 

lämna betyg till företagen de anlitat. Företag som fått positiva eller negativa kommentarer 

riktade mot sig kan välja att antingen ge eller inte ge feedback. Potentiella kunder kan ta del av 

både de kommentarer och den feedback som ges och kan utifrån detta ta ett beslut om att 

antingen anlita eller inte anlita företaget. Vi presenterade i teorikapitlet att kunden kan ha 

attityder gentemot företagen. Vi likställde då attitydbegreppet med begreppet varumärkesimage. 

Detta blir enligt modell 1.3 högst relevant då den potentiella kunden skapar sig ett 

helhetsintryck av företaget genom tidigare erfarenheter men även genom att ta del av de 

kommentarer och de svar som står öppet på omdömesplattformen.  

 

 
Modell 1.3 (Hentmark & Ragnartz, 2016) 

 

F2: Hur kommunicerar företag med sina kunder på omdömesplattformen Reco.se? 

Eftersom att vår andra frågeställning behandlar frågan om hur företag kommunicerar på 

omdömesplattformen Reco.se har vi gjort en analys på de svar företagen skrivit på 

omdömesplattformen. I metodkapitlet framkommer att företags kommunikation skrivs av en 

eller flera människor som representerar företaget. Eftersom att alla svar vi tagit del av är unika 
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har vi letat efter generella sätt att uttrycka sig i sina svar till kunderna. Det finns gemensamma 

attribut i kommunikationen. Därför har vi kommit fram till att det idag är många företag som 

inte har(eller verkar ha) en plan över hur de arbetar med klagomålshantering.  

 

De företagen vi har valt att analysera visar alla olika exempel på tillvägagångssätt för att ge 

feedback till kunderna. Medvetet eller omedvetet har de representerat sin organisation genom 

kommentarer och bidragit till företagets image. Imagen är enligt teorin omvärldens samlade bild 

om företaget. De attityder befintliga och potentiella kunder skapar sig utifrån imagen bör vara 

av högsta prioritet för företaget då ett tillräckligt högt helhetsintryck av varumärket eller 

produkten, leder till att kunden kan se den som en acceptabel lösning för att åtgärda 

ursprungsproblemet. Samtidigt kan ett lågt helhetsintryck bidra till att kunden vänder sig till ett 

annat företag med sitt problem. Utifrån företagens “om oss”-sidor har vi analyserat hur väl 

kommentarerna reflekterar företagens egna presentationer. Men framför allt har vi analyserat 

den feedback företagen givit för att åter igen se hur företagen kommunicerar med sina kunder 

på omdömesplattformen. Alla företag bemöter kommentarer på olika sätt. De positiva 

kommentarerna bemöts på liknande sätt, vilket vi redogjorde för i början av analyskapitlet, 

medan svaren till de kommentarer som varit mer negativa skiljer sig åt från olika företag. 

 

Vi har efter textanalysen identifierat att företagen har olika typer av attityder i sin 

kommunikation till kunden. Här presenterar vi vår tolkning av de attityder, eller attribut 

företagen använder sig av i sin kommunikation gentemot kunderna.  

 

Webbshop A 

Vi har kommit fram till att Webbshop A i sitt tillvägångssätt har varit tillmötesgående i alla sina 

svar. Dock för sent och för okonsekvent då de endast svarat på 8 kommentarer. De ger löften 

om återkoppling medan man genom att bara ögna igenom deras kommentarer kan konstatera 

att deras starkaste sida inte är återkoppling till kund. Denna tes stärks även av att de ignorerat 

49 negativa kommentarer. Av de svar de har gett har vi kunnat identifiera nyckelordet 

tillmötesgående. Eftersom att Webbshop A inte varit konsekventa i sin klagomålshantering har 

vi utifrån det valt att kalla företag som svarar i likhet med Webbshop A för passivt tillmötesgående. 

 

Matbutik Online 

Vi börjar med att konstatera att Matbutik Online representerar det vi identifierat som ett bra 

tillvägagångssätt för klagomålshantering samt hantering av svar på positiva kommentarer. Detta 
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för att de utförligt i varje svar visar att kundnöjdhet är deras högsta prioritet. De lyssnar på 

kundens önskemål och är villiga att kompensera kunden för eventuella missnöjen. Företaget har 

en nära relation och direkt dialog till kunden vilket öppnar för ett långt och ömsesidigt 

förhållande. De tar personligt ansvar för de fel som är oundvikliga i alla organisationer. 

Tillmötesgående, förtroendegivande, relationsbyggande och pålitlighet är några nyckelord vi 

identifierat i deras svar. Exemplet med British Airways har även lärt oss vikten av “recovery” 

där en simpel ursäkt blir guld värd för den kund som blivit trampad på. Matbutik Online lovar 

inte mer än de kan hålla och lyckas på så sätt sköta kommunikationen då de reducerar risken för 

kunden samt skapar förutsättningar för långsiktiga relationer till sina kunder och framtida 

potentiella kunder. Vi kan tydligt se att deras kunder har en god attityd till företaget då de 

missnöjen de uttrycker i kommentarerna ändå präglas av höga betyg. Det bidrar till en positiv 

image och således fler potentiella kunder. “Access”-begreppet är intressant att ta upp i samband 

med Matbutik Online då de har en tydlig kundtjänst som hanterar kommunikationen med 

kunden. Vi kan utgå ifrån att kommunikationen inom företaget fungerar då den som har 

paketerat Kund nr. 126 order kommer fram och tar ansvar för sina misstag. Detta är ett 

praktexempel på den form av access som Gummesson förespråkar som lyckad 

relationsmarknadsföring. Direkt kontakt från kund till den delen av företag som ansvarar för 

kundens intresse. Vi väljer att kalla företag som kommunicerar på detta vis för förebilder.  

 

Rörmokare A 

När vi diskuterar Rörmokare A måste vi börja med att konstatera att hantverkarbranschen är 

något speciell i förhållande till andra branscher. De kunder som anlitar hantverkare har oftast 

inte samma expertis på området som de utbildade hantverkarna har. Med det i åtanke så 

kvarstår att jobbet bör utföras enligt överenskommelse, vad gäller både pris och utförande. 

Rörmokare A har en annorlunda attityd gentemot kunden. I de flesta kommentarerna, 

framförallt de negativa, tar Rörmokare A tillfället i akt att förklara sin situation och hur 

arbetsprocessen har fungerat utifrån företagets synvinkel. Samtidigt som de klargör sin 

synvinkel riktar de kritik mot kunderna genom att förklara att de borde varit mer 

uppmärksamma på exempelvis prissättningen. Det går lätt över i en arrogant ton där 

Rörmokare A snarare lägger problemen på kunden än att själv ta ansvar för att det blivit fel 

någonstans i kommunikationen med kunden. Efter att ha läst några kommentarer förstår 

man att Rörmokare A må vara lite dyrare men att det kan vara värt det vid obekväma tider. 

Istället för att behöva förklara detta i svaren till missnöjda kunder hade Rörmokare A kunnat 
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profilera sig med dessa egenskaper på sin webbplats direkt och på så sätt reducera risken för 

kunden att få fel förväntningar och då även reducera osäkerheten för kunden.   

Att bemöta kritiken på ett ödmjukt sätt kanske inte är ett alternativ som faller naturligt för 

personen som besvarar kommentarerna. Vi kan inte avgöra om företaget har en uttalad 

kundtjänst eller någon strategi för hur de ska arbeta med klagomålshantering. I och med att de 

har 51 obesvarade kommentarer med lågt rankade betyg samt att de svarat utifrån sin sida av 

myntet, där de också ofta skyller ifrån sig på kunden, drar vi slutsatsen att anledningen till att de 

har 51 negativa kommentarer som ligger obesvarade kan bero på bristande resurser för 

kundkontakt eller att företaget i dessa fall faktiskt gjort fel men inte vill erkänna det. Trots de 

många lågt rankade betyg och negativa kommentarer finns det fortfarande fler kommentarer 

och betyg som är positiva vilket kan bero på att potentiella kunder enligt modell 1.3 ser vad 

tidigare kunder skrivit och därmed även anpassar sina förväntningar till vad de läser på Reco.se. 

Vi vill även diskutera möjligheten att eftersom Rörmokare A är en jourfirma så har inte kunden 

tid till informations- och värderingsfasen inför köpet. Däremot går man in och spenderar tid på 

utvärderingsfasen efter köpet. Även om en hantverkare som arbetar på jour arbetar på ett 

annorlunda sätt gentemot andra hantverkare i branschen gäller kommentarerna och svaren på 

samma sätt som för övriga företag. De finns permanent lagrade på omdömesplattformen vilket 

alltid öppnar för möjligheten för potentiella kunder att ta del av det som skrivits under en lång 

tid framöver. Den här typen av företag, som besvarar kommentarer med transparens om så på 

ett mindre tillmötesgående sätt gentemot kunden väljer vi att kalla för något hänsynslösa. 

 

F3: Hur kan företag förbättra sin kommunikation för att stärka sina relationer till befintliga och potentiella 

kunder? 

Vi har inte haft för avsikt att komma fram till ett generaliserbart resultat där vi säger att en viss 

metod för hantering av kritik är det enda och bästa sättet att sköta kundkontakt på. Vi har 

presenterat exempel på kommunikation mellan företag och kund samt belyst och diskuterat 

kring deras för och nackdelar. Gummesson drar slutsatsen att samarbete är nyckeln till god 

relationsmarknadsföring och vi skulle vilja komplettera det med några nyanser som vi efter vår 

analys tror kan hjälpa företag att stärka deras relationer till befintliga och potentiella kunder.  

 

Genom att vara tillmötesgående, ödmjuk och hjälpsam i sina svar visar man dels kunden som 

skrivit kommentaren att man lyssnar på deras feedback vilket bidrar till att kunden blir mer mån 

att komma tillbaka till företaget. Resultatet av vår analys bygger mycket på att företaget inte kan 

leva upp till kundens förväntningar, därför föreslår vi ett tillvägagångssätt som kan tyckas 
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banalt, men som bör vara av största vikt för företag som vill förbättra sina relationer till sina 

kunder. Det bygger på vilka löften man ger och vikten av att hålla det man lovar. Genom att 

hålla vad man lovar, och besvara de negativa kommentarer som kommer in på ett ödmjukt sätt 

och med en hjälpande approach reducerar man risken för att det offentliga minnet kan sätta 

käppar i hjulet i framtiden. Ett företag kan få flera hundra betyg och kommentarer vilket kan 

innebära att företagen måste avsätta stora resurser för att hantera dessa. Vi har sett tendenser till 

att företag i många fall börjar svara på vissa kommentarer för att sedan tappa detta fokus. 

Genom en tydlig mall för hur man ska arbeta med klagomålshantering kan man undvika 

eventuella framtida problem.  

 

Det är lätt att konstatera att de som skriver offentliga kommentarer har en vilja att visa dessa för 

omvärlden och smutsen finns kvar trots att man försöker sopa den under mattan. Därför vill vi 

lägga extra betoning på löften och ansvar. Lovar man något inför kunden genom webbsidan 

eller omdömesplattformar så bör man vara beredd på att hantera situationer då löftena inte 

uppfylls. Att då ta ansvar och samtidigt vara tillmötesgående och ödmjuk i sitt samarbete med 

kund resulterar i att det blir just ett samarbete och inte ett ensidigt mynt.  

 

I den här uppsatsen har vi lagt fokus på begrepp, hur kommunikationen mellan kund och 

företag sker samt vilka metoder företag kan använda sig av för att stärka sina relationer till redan 

befintliga och potentiella kunder. Relationen med enskilda kunder är självklart viktig men det är 

också viktigt att komma ihåg att Word-Of-Mouth lätt försvinner ut i luften medan eWOM 

lämnar tydliga avtryck lång tid framöver, detta är någonting vi belyser med vår 

förklaringsmodell för eWOM. Vi föreslår därför till företag att de i allra högsta grad bör ha i 

beaktning hur de hanterar klagomål då det i en stundande kris är väldigt lätt för journalister, 

kunder och andra kritiker att gå tillbaka i tiden och se hur allt gick snett. Företaget får således 

svart på vitt se tillbaka på sina misstag och får äta upp sina handlingar i efterhand. 

Kommentarerna, svaren och krisen ligger där som ett offentligt minne. Det är lätt att vara 

efterklok så varför inte vara klok i samtiden? *drops the mic* 

5.1 Vidare forskning 
Vi vill härmed ta tillfälle i akt att föreslå vidare forskning genom till exempel en fallstudie kring 

hur ett företag i kris har hanterat sina offentliga kundrelationer. I en framtida undersökning är 

det intressant att gå in på djupet i ett eller flera specifika företag för att förstå hur de tänker i sin 

kommunikation på omdömesplattformar, detta hade kunnat göras genom exempelvis 
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fokusgruppsintervju med kommunikationsavdelningen på företagen. Man skulle också kunna 

genomföra en kvantitativ undersökning i syfte att undersöka samband mellan svarsfrekvens och 

svarstid för att få en djupare förståelse inom klagomålshantering.  
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