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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur restauranger påverkades av recensioner och 

ratings gjorda av konsumenter online. De valda recensionssidorna var Tripadvisor och Yelp, 

samt Facebook som ett socialt nätverk. Detta undersöktes genom en kvalitativ och kvantitativ 

studie, i form av två intervjuer och statistisk analys av data som vi samlades in från 89 

restauranger i Stockholm. 

 

Vi konstaterade att det inte fanns någon stark koppling mellan recensioner och ratings och ett 

företags nettoresultat. Trots detta var elektronisk word-of-mouth (eWOM) en viktig del av en 

restaurangs marknadsföring och recensioner var en stor del i beslutsprocessen om kunder valde 

att gå till restaurangen eller inte. För restauranger var det viktigt kunna bemöta och kompensera 

missnöjda kunder, även om det inte direkt syntes på deras resultat så kan det få konsekvensen 

att restaurangen fick dåligt rykte online. Vi kunde se vissa skillnader på synsättet mellan en 

restaurang med hög rating respektive låg rating på områden så som interaktivitet online. Synen 

på vilket av WOM och eWOM som är mest effektivt skiljde sig även mellan företagen. Överlag 

kunde stora skillnader dock inte påvisas. 

 

Nyckelord: eWOM, recensioner, ratings, restauranger, digital marknadsföring, 

tjänstemarknadsföring 
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1.   Introduktion 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har fler och fler restauranger startat upp och enligt Sveriges Radio (2013) ökade 

antalet restauranger i Sverige med ungefär 25 % mellan åren 2003-2013. Denna positiva 

utveckling i branschen beror förmodligen på att restaurangbesök har blivit ett mer vanligare 

inslag i vardagen, då människor har förändrat sitt sätt att umgås.  Omsättningen har också ökat 

kraftigt inom restaurangbranschen, men trots detta är företagens vinster fortfarande små. 

(Sveriges Radio, 2013; Jonasson, 2015). Enligt Wu, Che, Chan och Lu (2015) kan det 

ekonomiska värdet för en restaurang påverkas av onlinerecensioner i form av hur ofta 

kundbesöken sker eller om kunden besöker restaurangen överhuvudtaget. Genom internets 

storhet och utbredning, har onlinerecensioner därmed blivit en allt viktigare del av word-of-

mouth. Word-of-mouth (WOM) beskrivs som ett utbyte av information mellan konsumenter, 

om deras konsumenterfarenheter i ett syfte som inte anses som kommersiellt. WOM kan både 

syfta på verklig personkontakt, personlig word-of-mouth eller elektronisk word-of-mouth 

(eWOM) (Bachleda & Berrada-Fathi, 2016).  

 

Användandet av WOM är inte ett nytt marknadsverktyg, men ju mer teknologin avancerar och 

olika digitala plattformar utvecklas, har eWOM kunnat växa fram och blivit mer omfattande. 

Konsumenter har nu möjlighet att sprida deras åsikter genom allt från social media, personliga 

bloggar, eller via specifika recensionssidor. Denna typ av kommunikation har blivit mer 

inflytelserik i jämförelse med reklam och andra typer av marknadskommunikation. Största 

anledningen till detta beror på att information flödar mellan konsumenter och inte från företaget 

själv eller från en betald tredje part. eWOM ger även enkel åtkomst för vad andra konsumenter 

har för åsikter om företaget och gör det möjligt för konsumenter att bli påverkade av andra än 

bara från företagets sida (Kim, Wang, Maslowska & Malthouse, 2015). 

 

1.2 Restaurang 

NE (2016) har förklarat begreppet restaurang som en offentlig lokal för servering av måltid mot 

betalning. Enligt Skatteverket (2004) klassificeras ett företag som en restaurang när de erbjuder 

förutom mat och/eller dryck även någon sort av tjänst som har direkt anknytning. Dessa tjänster 

kan exempelvis vara dukning, servering, avdukning och rätten att nyttja särskild lokal och 

utrustning. 

 

1.3   Social media 

Enligt Ariyasriwatana, Buente, Oshiro & Streveler (2014) är social media en grupp av 

internetbaserade applikationer som bygger på de ideologiska och teknologiska grunder för Web 

2.0 och som gör det möjligt att skapa och utbyta innehåll. Web 2.0 är en term som grundades 

2004 och innebär att användarna har möjlighet att påverka information, samt interagera 

tillsammans med andra (Kim, Lee & Lee, 2013). Sociala medier är en stor del i mångas vardag 

och de är populära eftersom det förenar människor på en viss plattform (Zhu & Chen, 2015; 

Pöyry et al, 2013; Tiago & Veríssimo, 2014). För personer över 15 år, når sociala medier 82 % 
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av världens internetbefolkning (Mangold & Faulds, 2009). För företag har det blivit ett sätt att 

kunna kommunicera med kunder på (Nobre & Silva, 2014;  Zhu & Chen, 2015). 

Sociala medier har många olika skepnader, bland annat word-of-mouth forum inklusive 

bloggar, diskussionsforum på Internet och sociala nätverk. Det möjliggör kommunikation med 

stor global räckvidd och bidrar till ett enkelt sätt att dela information på (Pöyry et al, 2013; 

Mangold & Faulds, 2009). Sociala medier har börjat revolutionera dagens marknadsföring, 

reklam och kampanjer. De har förändrat internet från en plattform för information, till en 

plattform för inflytande och har vuxit snabbt under de senaste åren (Gunawan & Huarng, 2015; 

Hanna, Rohm & Crittenden, 2011 ). 

1.3.1   Facebook 

Facebook har 550 miljoner användare och är den mest använda sociala medieplattformen i 

världen (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011; Pöyry et al., 2013). På Facebook är det möjligt med 

både privata -och organisationsprofiler (Pöyry et al., 2013). De privata profilerna kräver en 

vänförfrågan för att få tillgång till en persons sida och organisationers/företags profiler är 

offentliga (Paniagua & Sapena 2014; Pöyry, et al., 2013). Medlemmar på Facebook får deras 

vänners och organisationers/företags information på sitt nyhetsflöde (ibid.). 

Som marknadsföringskanal är det möjligt för kunden att kommunicera med företaget och 

informationen kan delas vidare, vilket gör det till en word-of-mouth-marknadsföring (Hansson 

et al., 2013). Med sin närvaro på Facebook, kan företag aktivt marknadsföra sina 

produkter/tjänster gratis (Paniagua & Sapena, 2014; Nobre & Silva, 2014). Samtidigt är det 

även ett sätt för företagen att bygga upp och underhålla relationer med sina kunder genom 

(Hansson et al., 2013; Nobre & Silva, 2014). 

1.4 Recensionssidor 

Webbplatser som Tripadvisor.com och Yelp.com erbjuder konsumenterna att framföra eWOM 

(Parikh, Behnke, Vorvoreanu, Almanza & Nelson, 2014). Tripadvisor och Yelp ber läsarna att 

betygsätta hur hjälpsamma recensioner av produkter/tjänster är och att göra denna information 

tillgänglig för andra (Qazi, Syed, Raj, Cambria, Tahir, & Alghazzawi, 2016). Detta innebär att 

detaljhandel på internet, med hjälp av omdömen, erbjuder större potentiellt värde för kunderna. 

Konsumenter kommer att fokusera på vad andra användare tycker innan de genomför ett köp, 

baserat på en mängd information från recensioner på olika bloggar, forum och webbplatser som 

Tripadvisor (ibid.). 

1.4.1 Yelp 

Yelp är ett socialt nätverk som grundades 2004. I slutet av 2013 hade Yelp 61 miljoner lokala 

recensioner med cirka 138 miljoner månatliga besökare. Sidan hjälper människor att välja 

lokala företag allt i från frisörer till restauranger baserade på lokala omdömen och sociala 

nätverk. Användningsområdena är bland annat att användarna på sidan kan rösta om en 

recension är användbar, rolig osv; lägga till vänner; skicka meddelanden; se recensioner som 

liknar de som de skrev; hitta händelser; se listor som andra medlemmar har skapat; och delta i 

olika forum. En recension består av stjärnklassificeringar och kommentarer (Ariyasriwatana, 

Buente, Oshiro & Streveler, 2014). 

För restaurangkonsumenter erbjuder Yelp en innehållsrik källa för information för att hjälpa 

dem att fatta beslut. Yelp erbjuder en central plats för att dela information om en restaurang. 

De är en av de största inom översyn av restauranger i världen på internet och användare kan 
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granska ett stort antal restauranger. Yelp är den webbplats som för närvarande är det största 

nätverket online som hanterar restaurangrecensioner och det växer i popularitet (Parikh et al., 

2014). 

1.4.2 Tripadvisor 

Tripadvisor grundades år 2000 och är idag världens största reseforum med sina 65 miljoner 

unika besökare varje månad (Tripadvisor, 2016., Bussgang 2012). Här kan tips hittas från 

miljontals resenärer och det finns ett stort utbud av resealternativ samt planeringsfunktioner 

med direktlänkar till bokningssystem. 

Det finns idag över 320 miljoner omdömen och åsikter om fler än 5,2 miljoner boenden, 

restauranger och sevärdheter i världen. Webbplatserna finns i 45 länder runt om i världen. Det 

är gratis för företag att presentera sin verksamhet på Tripadvisor. För hotellverksamheter kan 

det dock erbjudas en premiumtjänst där företagen kan betala för att maximera sin synlighet för 

besökare på sidan ännu mer, oavsett ratings och recensioner från gästerna. (Tripadvisor, 2016). 

1.2 Problembakgrund 

Även om recensioner på internet är skrivna av främlingar, uppfattas dessa omdömen som en 

tillförlitlig källa för information (Kim, Mattila & Baloglu, 2011). Individer söker på recensioner 

för att få ett godkännande av andra personer men också för att vara del av en grupp och få 

kunskap om vad som är nytt på marknaden. Konsumenter söker på recensioner online för 

enkelhetens skull men också för kvalitet, social trygghet och riskminskning. (ibid.). Beroende 

på vilka recensioner kunden läser, kan de få hjälp med att reducera eventuell osäkerhet 

angående restaurangen eller reducera den förväntade kvaliteten. eWOM har en betydande 

påverkan för en restaurangs marknadsföring (Wu, Che, Chan & Lu, 2015).  

 

Marknadsförare inom restaurangbranschen har exempelvis insett Facebooks potential av att 

skapa och behålla en relation med sina kunder. För att bygga en stark relation är det viktigt att 

ha aktiva kunder i syfte för att bygga framgång. Kunder som framför sina åsikter online om ett 

företag, refereras till aktiva konsumenter. Företag kan skapa egna Facebooksidor för deras 

varumärke för att upprätthålla förhållandet med befintliga kunder samt knyta till sig nya kunder 

(Kang, Tang & Fiore, 2015).  

 

För företag blir eWOM en ny utmaning att tackla, då det är marknadsföring som de inte kan 

påverka. Negativa kommentarer som publiceras nås ut till offentligheten snabbt och är 

lättillgängligt för alla. Detta gör att ett företags varumärke kan påverkas och förstöras väldigt 

enkelt. (Kim, Wang, Maslowska & Malthouse, 2015) 

 

1.3 Tidigare forskning 

Det finns inte mycket tidigare forskning angående restauranger och eWOM. Däremot finns det 

en del studier om hotellbranschen som också är en del av tjänstemarknaden och besöksnäringen, 

där forskning kan hittas om eWOM. Till exempel undersökte Braunander och Olofsson (2015) 

hur tjänsteföretag arbetar med kommunikation genom WOM, eWOM och sociala medier i 

Umeå. Deras undersökningen visade att det finns en skillnad mellan hur och till vilken grad 

tjänsteföretagen i Umeå använder sig av eWOM och sociala medier i sin kommunikation med 
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konsumenterna. De kom även fram till att många tjänsteföretag skulle kunna förbättra det 

operativa arbetet med WOM, eWOM och sociala medier. (Braunander & Olofsson, 2015) 

Tidigare forskning har fokuserat mer på kvalitativ forskning inom restaurangbranschen och 

främst från konsumenternas perspektiv. Bland annat gjorde Chung och Kim (2015) en 

undersökning om eWOM och restauranganvändares konsumtionsbeteende på internet. 

Resultaten de fick fram visade att konsumenternas efter-konsumtionsbeteende var 

betydelsefullt, eftersom det skulle leda till nästa inköp och även avsevärt påverka andras 

konsumtionsbeteende (Chung och Kim, 2015) Parikh, Behnke, Nelson, Vorvoreanu och 

Almanza (2015) gjorde en studie angående de bakomliggande faktorerna till varför 

konsumenter skrev recensioner på Yelp. De kom bland annat fram till det låg i människans 

natur att vara hjälpsam och som i detta fall hjälpa andra med deras köpbeslut. Jeong och Jang’s 

(2011) studie baserades på vilka restaurangupplevelser som skulle bidra till positiv eWOM. 

Studien visade att restaurangers kvalitet på maten, tillfredställande upplevelser tillsammans 

med anställda och motivationen att hjälpa restaurangen, samt en överlägsen atmosfär i 

restaurangerna bidrog till att människor sprider positiv eWOM. (Jeong och Jang, 2011) 

 

Det som speciellt saknas inom detta forskningsområde är studier från företagets och 

restaurangers perspektiv och hur de påverkas av eWOM. Tidigare forskning har mer fokuserat 

på upplevelser, beteende eller hur mycket eWOM används i stor utsträckning men inte exakt 

på vad effekten av eWOM har på en restaurang som företag. Få undersökningar har baserat sina 

studier på kvantitativ forskning, desto mindre statistiska undersökningar. Just eftersom eWOM 

är en marknadsföringskanal som växer och blir alltmer populär, ville vi se vilken påverkan det 

egentligen har på restauranger idag och därför finner vi detta intressant och viktigt att studera 

vidare på. 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur restaurangers recensioner, ratings och nettoresultat 

samvarierar samt vilken inverkan eWOM har på restauranger. 

1.5 Problemformuleringar 
– Vilket samband finns det mellan restaurangers onlinerecensioner och ratings och deras 

nettoresultat? 

– Vilket synsätt har restauranger kring eWOM och hur tror de att onlinerecensioner och ratings 

påverkar dem? Finns det skillnader i synsätten för en restaurang med lägre rating jämfört med 

en som har högre rating? 

1.6 Avgränsningar 
De två teoretiska huvudområdena i denna uppsats är tjänstemarknadsföring samt digital 

marknadsföring. Tjänstemarknadsföringen har främst blivit avgränsat till hur förhållandet 

mellan servicen i ett företag fungerar till konsumenten och eventuella konsekvenser detta kan 

leda till. Digital marknadsföring behövs som en teoretisk grund, då eWOM är ett centralt 

begrepp i denna uppsats. Denna del förklarar vilka signaler som de digitala kanalerna kan sända 

och vilka effekter de kan ha. Vidare finns det teorier angående hur eWOM förhåller sig till både 

företag och konsumenter, samt eWOMs koppling till sociala medier (i vårt fall, Facebook).  
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2. Teoretisk referensram    

2.1 Tjänstemarknadsföring 

Tjänster har växt dramatiskt de senaste åren. I utvecklingsländer bidrar tjänster till större 

ekonomisk tillväxt och jobbskapande. I de europeiska länderna har servicesektorn ungefär tre 

fjärdedelar av bruttonationalprodukten (Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2013). 

Enligt Doyle och Stern (2006) är tjänster inte enkelt att klassificera, men det viktigaste 

kännetecknet är dess ogripbarhet. En tjänst är en handling eller förmån som resulterar i något 

som kunden inte äger. De är alltså immateriella och handlar istället om upplevelser eller 

processer. Detta innebär olika innebörder för konsumenten respektive säljaren. För köparen 

innebär det en ökad osäkerhet då tjänster inte har egenskaper du fysiskt kan röra eller bedöma 

innan köpet. Kvaliteteten av själva tjänsten och hur den mottas är okänd fram tills efteråt. Detta 

innebär att konsumenter oftast känner av en högre risk vid sådana köp. Därmed blir köparna 

mer påverkade av trovärdigheten från personlig information, som WOM än av reklamannonser 

(Doyle & Stern, 2006). 

2.1.1 Tjänstekvalitet 

Tjänstekvalitet är svårare att definiera och bedöma än produktkvalitet. Kundlojalitet är en av 

faktorerna inom tjänstekvalitet och är förmodligen det bästa sättet att mäta kvaliteten på. Det 

handlar om ett företags förmåga att hålla kvar kunden beror på hur konsekvent de levererar 

värde till dem. (Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2013) Kunder bedömer kvaliteten genom 

att jämföra servicen de får respektive med vad de hade förväntat sig. Om den upplevda 

kvaliteten överträffar förväntningarna, kommer de känna sig nöjda. Om servicen de mottar 

istället faller under förväntningarna, kommer de bli missnöjda och förmodligen leta efter andra 

alternativ. Förväntningarna som byggs upp skapas av tidigare upplevelser, WOM, reklam och 

andra former av kommunikation. Utmaningen för företagets ledning är att försöka möta dessa 

förväntningar. I Figur 1 illustreras de avgörande faktorerna (Doyle & Stern, 2006). 

   

 

Figur 1: Bestämningsfaktorer för uppfattad servicekvalitet. Källa: Doyle & Stern, 2006, s.357 
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Enligt Doyle och Stern (2006) finns det fyra problem som kan orsaka en lucka mellan vad 

kunderna förväntar sig och den upplevelsen de får från företaget. 

 

Ledningens missuppfattning: Ofta kan ledningen tro sig veta vad kunderna vill ha, men får då 

fel uppfattningar då de inte har gjort efterforskningar angående vad kunden egentligen önskar.   

 

Misspecifikation av servicekvalitet: Till och med om ledningen vet om att de misslyckas att 

möta de förväntningar som kunderna har, kan de vara obenägna, oförmögna eller så bryr de sig 

inte tillräckligt för att lösa problemen.   

 

Leverera service: Även om problemen medges av ledningen och resurser sätts in för ändamålet, 

kan servicekvaliteten ändå bli undermålig, på grund av att de anställda som har direktkontakt 

med kunderna inte är tillräckligt motiverade eller kapabla till att uppnå målen.   

 

Kommunikation med för höga löften: Om företagets reklam anger för höga löften, kommer detta 

att sänka uppfattningen av kvaliteten när själva servicen misslyckas att uppnå 

förväntningarna.       

 

Enligt Ström och Wendel (2015) är tjänstekvalitet den faktorn som främst bidrar till förtroende 

för webbplatser. Saknas det tidigare upplevelser kommer konsumenten att använda sig av 

varumärkets styrka och webbplatsernas rykte som en indikator på tillförlitlighet. Konsumenters 

upplevelser av tjänstekvalitet grundar sig både på deras upplevelser av vad de får ut av tjänsten, 

men även hur själva tjänsten levereras (Ström & Wendel, 2015).   

2.1.2 Service profit-chain 

Precis som företag inom tillverkningsbranschen måste serviceföretag använda marknadsföring 

för att positionera sig själv i valda målmarknader. Företagen etablerar sina positioner genom 

traditionella marknadsföringsaktiviteter. Men eftersom tjänster skiljer sig från materiella 

produkter, behövs ytterligare metoder att marknadsföra sig på (Armstrong, Harris, Kotler & 

Piercy, 2013). 

 

Service profit-chain är en kedja som kopplar ihop serviceföretags vinster med de anställdas och 

kundernas tillfredsställelse. I ett serviceföretag, är det kunden och de medarbetarna som har den 

främsta kundkontakten som interagerar för att skapa service. Effektivt interagerande, beror på 

de färdigheter som medarbetarna har och på de stödprocesserna som backar upp de här anställda 

i företaget. Framgångsrika företag inom servicebranschen riktar deras uppmärksamhet på både 

deras kunder och de anställda. De förstår själva kedjan, som består av fem länkar, vilket visas i 

figur 2. (Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2013; Myrden & Kelloway, 2015).  

Figur 2: Service profit chain. Källa: Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2013; Myrden & 

Kelloway, 2015 
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De fem länkarna som Armstrong, Harris, Kotler & Piercy (2013) talar om är: 

 Intern servicekvalitet- Bättre urval av de anställda i företaget som i sin tur får 

träning/utbildning, bra kvalitet på arbetsmiljön och stort stöd för just de som har 

kundkontakten, vilket leder till... 
 Nöjda och produktiva medarbetare- mer nöjda, lojala och hårt arbetande anställda, 

resulterar i... 
 Högre servicevärde- mer effektivt och verkningsfullt värdeskapande för kunden och 

tillhandahållandet av en tjänst blir också bättre, det leder till... 
 Nöjda och lojala kunder- nöjda kunder som fortsätter att vara lojala, fortsätter att köpa 

tjänster och hänvisar till nya kunder, leder i sin tur till... 
 Höga servicevinster och tillväxt- bättre resultat för företaget. 

2.2 Digital marknadsföring 

Digital kommunikation gör det enklare för individer och marknadsförare att dela information 

och sprida eWOM (Levy & Gvili, 2015). Till skillnad från mer traditionella medier som tv, 

radio och tryckt media blir ett företag inte bara dömd av dess egna ord och handlingar, utan 

även från reaktioner och influenser från andra (Ryan & Jones, 2009., Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2012). 

2.2.1 Digitala kanaler 

Digitala kanaler syftar främst på webbplatser som görs tillgängliga via internet och olika 

plattformar som datorer och mobiler. Vidare avses digitala kanaler som har en liknande 

funktionalitet som webbplatser, exempelvis appar. Det finns även mer direkta digitala kanaler 

som mail och SMS. Konsumtion av dessa medier utmärks av ett högre engagemang, mer 

omfattande bearbetning av information, möjligheter att påverka innehållet, samt möjligheter att 

utveckla och stärka relationer med likasinnade (Ström & Wendel, 2015; Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2012). 

2.2.2 Interaktivitet 

Interaktivitet innebär olika former av samspel mellan individer och grupper, antingen direkt 

eller genom en digital media-plattform, som en dator eller mobil. (Levy & Gvili, 2015; Ström 

& Wendel, 2015). Graden av interaktivitet bestäms av hur pass hög grad de olika parterna kan 

respondera på varandras agerande, hur pass synkroniserat eller samtidigt detta agerande är och 

vilken kontroll de har över upplevelsen. Interaktivitet kan därför beskrivas och mätas i termer 

av; tvåvägskommunikation, synkronisering (samtidighet) och aktiv kontroll (användarens 

aktiva kontroll över upplevelsen i kanalen). Interaktivitet bidrar till att höja engagemanget för 

ett varumärke så att konsumenterna involveras i en mer omfattande informationssökning, 

utvärdering och inlärning. Digitala kanalers interaktivitet kan därför användas för att öka 

konsumenternas inlärning och engagemang, samt för att förbättra deras uppfattningar om 

varumärket (Ström & Wendel, 2015). 
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2.2.3 Effekter av sociala funktioner 

Sociala medier är ett verktyg för konsumenter att hantera och utveckla fler sociala relationer. 

De får möjlighet att utveckla och stärka de relationerna med hjälp av sociala funktioner, som 

att konversera och dela. Dessa nätverk är populära för att de erbjuder möjligheten att förenas 

med närstående, men det är även ett effektivt sätt att bygga nya kontakter. Sociala medier gör 

processen av att integrera med en stor grupp av människor mycket enklare (Ryan & Jones, 

2009). För att göra den digitala interaktionen mer personlig och förtroendeingivande, samt öka 

känslan av samvaro, behöver sociala medier kunna förmedla sociala signaler och närvaro. 

Sociala signaler kan handla om indikationer på auktoritet, kompetens och trovärdighet. 

Exempelvis kan antalet vänner eller följare i ett socialt media indikera en persons betydelse 

eller status i ett socialt nätverk (Ström & Wendel, 2015). Trovärdigheten i kommunikationen 

blir speciellt påtagligt i digitala kanaler, då konsumenter ska överväga att lita på nya e-handlare 

eller omdömen från främlingar. För konsumenter är de sociala signalerna i kombination med 

vad avsändaren säger, en indikator på sanningshalten i avsändarens kommunikation. Både 

sociala signaler och närvaro gör därmed att digital kommunikation upplevs som mer trovärdig 

och har därför ökad förmåga att påverka och övertala mottagare (Ström & Wendel, 2015). 

 

Graden av planering innan konsumenten besöker en butik, påverkar hur de utnyttjar eller 

påverkas av butiken vid köpet. Ett totalt planerat besök innebär att konsumenten redan har sökt 

information, samt utvärderat och valt alternativ innan besöket. I dessa fall påverkas 

konsumenterna allra minst av den marknadsföring som redan finns i butiken. (Ström & Wendel, 

2015) 

2.2.4 Utveckla varumärken 

Den digitala världen innebär att information sprids extremt fort och där konversationer sker på 

olika platser samtidigt. Dessa sociala influenser kan antingen gynna eller skada ett varumärke. 

Det blir därmed allt viktigare att ha koll på och kunna hantera sitt digitala rykte (Ryan & Jones, 

2009). Ett känt, tydligt och attraktivt varumärke erbjuder konsumenter en rad fördelar i 

förhållande till uppoffringar att köpa och använda produkter inom varumärket. Varumärket kan 

underlätta informationssökningen, produktvalet och garantera funktionen hos produkten. I 

digitala relationer har förtroendet för varumärket en väldigt betydande roll (Ström & Wendel, 

2015). Pahlberg och Bengtson (2013) menade att förtroende är en grundförutsättning för att 

långsiktiga relationer mellan företag och kunder ska hålla. Osäkerhet från kundens sida hänger 

ihop med förtroendet för företaget. Finns det en viss osäkerhet råder det även ett lägre 

förtroende. Det finns alltid en viss osäkerhet om tjänsten/produkten aldrig använts tidigare, men 

vänner, familj och positiva onlinerecensioner från andra med erfarenheter kan reducera 

eventuella tvivel. Detta kommer hjälpa att bygga upp relationen mellan företag och kund. 

 

Förutom att signalera förtroende, förenklar varumärken konsumenternas val vid ett köp genom 

att fungera som informationsbärare. Ett känt, tydligt och attraktivt varumärke kan medföra att 

konsumenterna använder förenklade beslutsregler, som att välja ett känt varumärke istället för 

att göra en mer omfattande sökning av information och utvärdering som alternativ. Ett välkänt 

varumärke upplevs som ett säkrare och mer trovärdigt alternativ när transaktioner och relationer 

hanteras digitalt och på distans (Ström & Wendel, 2015). 
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2.3 eWOM perspektiv 

2.3.1 Företagens perspektiv 

Betydelsen av eWOM ökar idag, att förstå kundernas eWOM-beteende blir mer användbart för 

chefer, särskilt marknadsförare (Jeong, & Jang, 2011). Den nödvändiga utmaningen som alla 

organisationer möter idag är att förstå kundernas frågor och kunna svara direkt till dem. De ska 

lyssna på konversationer mellan konsumenter på nätet eftersom det gäller företagets mission, 

varumärke, eller program, som är väsentligt för organisationen. Att övervaka eWOM kan få en 

organisation att utvecklas till en styrkeposition (Barnes & Jacobsen, 2014). Kunderna räknar 

med att företag ska interagera med dem och erbjuda stöd över en mängd olika plattformar, till 

exempel som Facebook. Ett företags frånvaro från sociala medier märks snabbt av kunderna. 

Företag som är frånvarande från sociala medier missar en värdefull möjlighet att leverera 

konkret värde och att utveckla känslomässiga band till sina kunder (Canhoto & Clark, 2013). 

 

Positiv eWOM genereras av en tillfredsställande restaurangerfarenhet när det gäller olika 

attribut såsom mat, service, atmosfär och pris. Det är användbart för restaurangchefer att förstå 

vilka typer av upplevelser som är benägna att utlösa positiv eWOM. Att motivera kunderna att 

skriva eWOM kan hjälpa restauranger fatta effektiva beslut i framtiden. 

Det är viktigt för företaget att förstå motivationen för en positiv eWOM kommunikation 

eftersom positiv eWOM kommunikation kan öka kundernas avsikt att köpa och det kan hjälpa 

restaurangen att uppnå kundlojalitet och skapa en positiv bild av företaget (Canhoto & Clark, 

2013). I Parikh, Behnke, Nelson, Vorvoreanu & Almanza, B (2015) undersökning visade det 

sig att positiva recensioner ökar restaurangers intäkter. 

För att kunna dra nytta på möjligheten att skapa goodwill, bör företagen ha tydliga strategier på 

plats när det gäller hur kundernas synpunkter och förväntningar ska bemötas, samt att kunna 

leverera tillförlitliga erfarenheter som kunderna förväntar sig. (Canhoto & Clark, 2013). 

Begreppet goodwill betyder ett gott rykte, det goda anseende som ett land, en person, ett 

företag/organisation kan åtnjuta. (NE, 2016). 

2.3.2 Konsumenters perspektiv 

eWOM hjälper kunderna att samla information om produkter och tjänster från andra kunder. 

Det är en elektronisk miljö och en innovativ plats för att samla in tillförlitlig information. Till 

skillnad från traditionell WOM sprider eWOM mer allmän information snabbare. eWOM riktar 

sig i synnerhet mot flera personer, möjligheten att vara anonym och att det är tillgängligt när 

som helst (Jeong & Jang, 2011). Effektiva marknadsföringsförslag bör betona konsumenternas 

sociala behov och vad som är attraktivt för konsumenterna, som att öka populariteten av ämnen, 

att hjälpa konsumenterna att upprätthålla sociala relationer, dela användbar information, och 

öka socialt stöd (Luarn, Yang & Chiu, 2015). 

 

Konsumenterna placerar mer vikt på konsekvenserna och implikationen av eWOMs 

kommunikationsbeteende innan de skickar sina yttranden eller kommentarer på nätet (Fu, Ju & 

Hsu, 2015). Konsumenter som har haft en positiv upplevelse och med högre självförbättring 

värde (egoism), tenderar att ha en mer positiv attityd gentemot eWOM kommunikation. Men 

de konsumenter som har haft en negativ upplevelse, uppger en mer positiv inställning till 

eWOM kommunikation när de tror att en dålig säljare ska få vad den förtjänar (ömsesidighet) 

(ibid.). 
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eWOMs inverkan i restaurangbranschen är stark. Immateriella produkter såsom 

restaurangtjänster kan inte utvärderas innan kunden har haft erfarenhet av själva konsumtionen. 

Eftersom immateriella produkter och tjänster ger en högre risk, blir kunderna mer beroende av 

eWOM. (Jeong & Jang, 2011) 

Jeong och Jang (2011) nämnde i sin studie att det finns ett antal viktiga motiv för eWOM-

beteende, här nedanför tas några av dem upp; 

 

Oro för andra människor 

Oron för andra är nära relaterad till begreppet altruism. Altruism betyder osjälviskhet enligt NE 

(2016). Det är till exempel att kunden vill hindra andra från att köpa en dålig produkt eller tjänst 

(Jeong & Jang, 2011). Det är ett mycket viktigt motiv i restaurangbranschen eftersom abstrakten 

i restaurangers produkter, kräver att kunder förlitar sig på WOM eller eWOM.  Kunderna kan 

initiera eWOM på grund av deras äkta önskan att hjälpa andra restauranggäster, genom att dela 

deras positiva upplevelser på nätet (ibid.). 

Hjälpa företaget 

Att hjälpa företaget har samma bakgrund som motiv som oro för andra: altruism eller en genuin 

önskan att hjälpa andra. Den enda skillnaden mellan att hjälpa företaget och omtanke om andra 

är själva objektet. Restauranggäster kan vara motiverade att engagera sig i att "ge företaget 

något i gengäld" för deras positiva middagsupplevelse, via eWOM (Jeong & Jang, 2011). 

 

Att uttrycka positiva känslor 

Detta utlöses av en positiv konsumtionserfarenhet. Kundens positiva restaurangerfarenhet 

bidrar till en psykologisk spänning hos kunden eftersom de har en stark vilja att dela glädjen av 

deras erfarenheter med andra människor. Denna spänning kan frigöras genom att föra en positiv 

matupplevelse på nätet (Jeong & Jang, 2011). 

 

Generellt är effekten av eWOM från kundernas beslutsfattande viktigt, särskilt inom 

besöksnäringen. När restauranggäster formulerar eWOM, kan oerfarna kunder få en möjlighet 

att förbättra sin förståelse av materiella faktorer. Ett beslut om att äta på en viss restaurang 

innebär betydande risk, vilket så småningom kan leda till att kunderna blir beroende av eWOM 

(Jeong & Jang, 2011). 

2.4 Sociala mediers koppling till eWOM 

Social media spelar en betydande roll i hela turism- och servicesektorn, då de bidrar till en 

effektiv interaktion mellan företagen och deras konsumenter (Ladhari och Michaud, 2015). Det 

ger en möjlighet för företag att få översikt på sociala kontakter, utöka relationer samt sprida 

information. Just därför har sociala medier blivit sedd som ett utmärkt verktyg för digital 

marknadsföring (Ho & Wang, 2015). 

 

Facebook innehåller idag olika slags funktioner som: informationsdelning av företag, produkt 

och service, kommunikation av marknadsinformation, nätverkning och möjlighet för feedback. 

Konsumenter har chansen att delge sin upplevelse om varumärket på företagens egna sidor och 

kan se vad andra tycker. De konsumenter som är väldigt aktiva inom ett varumärkes sociala 

medier, tenderar att vara mer lojala och anförtrodda till företaget. De tenderar även att besöka 

butiken mer, samt sprida mer positiv word-of-mouth (Ho & Wang, 2015). 

 

Leung och Baloglu (2015) studerade vilka konsekvenser det finns för marknadsföring av hotell 

på Facebook. Attityden mot hotellens facebooksidor och avsikten att boka hotell hade en direkt 

koppling till att konsumenter sprider eWOM på Facebook. Då Facebook är gjort för användare 
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att kommunicera med varandra, har det blivit en viktig marknadsföringsplattform för potentiella 

hotellgäster att sprida eWOM genom att kommentera, gilla och dela. 

Ladhari och Michaud (2015) gjorde en studie angående vilken effekt eWOM har inom 

hotellbranschen och vilka konsekvenser det finns på hotellbokningar, attityd och trovärdighet. 

De senaste åren har plattformar för recensioner ökat, som erbjuder konsumenter 

onlinerecensioner och/eller produktratings. TripAdvisor erbjuder exempelvis konsumenter att 

skriva kommentarer och ge en generell rankning för upplevelsen (genom ett 5-stjärnigt 

rankningssystem). Den ökande tillgängligheten och populariteten av dessa recensionssidor 

online, har gjort att onlinerecensioner spelar en mycket viktig roll för konsumenters köpbeslut. 

 

2.5 eWOM-modell 

 
Figur 3: En konsuments köpbeslutsprocess. Källa: Lerrthaitrakul & Panjakajornsak, 2014. 

 

Lerrthaitrakul och Panjakajornsak (2014) tog fram en forskningmodell som förklarar vilka 

faktorer inom eWOM som påverkar en konsuments köpbeslut. Figur 3 visar att det som 

påverkar är vilka sorters åsikter det är, mängden eWOM och trovärdigheten för eWOM. 

Från början har det inte alltid varit enkelt för eWOM att vara en tillförlitlig källa i jämförelse 

med traditionell WOM. Detta eftersom kontakt med människor i verkligheten ansågs vara mer 

trovärdigt, medan eWOM däremot skulle krävas mycket mer information för att påverka ett 

köpbeslut, då det handlade om främlingars åsikter (Lerrthaitrakul & Panjakajornsak, 2014). 

Mängden eWOM-kanaler har en inverkan på konsumentens köpbeslut. Det ökade antalet på 

bloggar, forum, recensionssidor och sociala medier har blivit en stor informationskälla som 

många konsumenter påverkas av när de bestämmer sig för att köpa en produkt/tjänst. 

De fann även att mängden information som konsumenter mottar har en inverkan på 

konsumentens process när de försöker ta ett beslut. Konsumenter tenderar även att tro på 

negativa recensioner mer än positiva recensioner på recensionssidor. 

(Lerrthaitrakul & Panjakajornsak, 2014) 
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3. Metod  

3.1 Metodiska avgränsningar 

Undersökningen genomfördes som en jämförande studie av restauranger i Stockholm. Hänsyn 

togs till recensioner på tre digitala plattformar; TripAdvisor, Yelp och Facebook, tillsammans 

med restaurangernas nettoresultat för år 2014. Anledningen till dessa val berodde på att 

TripAdvisor och Yelp är de två största recensionssidorna online, samt Facebook är den största 

sociala plattformen. Valet av Stockholm grundade sig på att det är Sveriges huvudstad och har 

högst invånarantal. Deras stora utbud av restauranger genererar troligen många recensioner 

både från lokalbefolkningen samt från turister. Ju fler recensioner som kan användas, desto 

högre trovärdighet och ett mer rättvist resultat kan visas.           

3.2 Angreppssätt 

Vid val av metod finns det två olika angreppssätt som förklarar relationen mellan teori och 

empiri. 

Ett induktivt angreppssätt startar med empiri för att sedan kunna formulera en teori. Helt utan 

förväntningar, samlas relevant information in och sedan systematiseras datan. Utgångspunkten 

är alltså en öppen ansats som slutar i en teori. 

En deduktiv ansats handlar om att gå från teori till empiri. Utgångspunkten börjar från 

förväntningar och sedan samlas empiri in för att se om ens förväntningar stämmer överens med 

verkligheten (Jacobsen, 2002). Utifrån teorier, frågeställningar och hypoteser kan en modell 

senare byggas upp (Backman, 2008). Metoden som användes i denna studie var ett deduktivt 

angreppssätt. Vi anser att detta är den mest optimala angrepssättet för vår undersökning, då vi 

inte har tidigare kunskaper för att kunna formulera egna teorier. Det var därmed mest lämpligt 

att först hitta utvalda teorier inom vårt undersökningsområde och därefter utveckla empirin.  

3.3 Forskningsstrategi 

I en kvantitativ forskning ingår tillämpningar av mätningar och kvantifiering med hjälp av 

matematik och statistik. Det är metoder där det görs numeriska observationer, exempelvis 

experiment, test, prov, enkäter och frågeformulär m.m. (Backman, 2008). Denna studie gick ut 

på att samla in data från diverse hemsidor för att sedan göra tester i form av en regressionsanalys 

samt korrelationsanalyser. Det fanns således ett kvantitativt perspektiv i denna undersökning. 

Samtidigt fanns det även influenser från det kvalitativa perspektivet där varken siffror eller tal 

används. Perspektivet fokuserar mer på verbala formuleringar, skrivna eller talade, det vill säga 

utsagor sker verbalt och instrumenten består av det traditionella “ordet” (Backman, 2008). 

Metoden där både en kvantitativ och en kvalitativ ansats används benämns som en mixad 

metod. Denna metod kan vara till en fördel då det finns många olika sätt att samla ihop och 

analysera data på, än att enbart fokusera på en forskningsmetod. Genom en kombination går 

det att dra nytta av styrkan i båda ansatserna. Detta kan dock även leda till att studien blir väldigt 

omfattande (Creswell, 2003). Valet till en mixad metod i denna studie grundar sig på att det ger 

ett bredare perspektiv på det berörda ämnet samt att de blir ett bra komplement till varandra. 
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3.4 Urval 

För att få reda på om det finns en koppling mellan restaurangrecensioner och nettoresultat 

samlades data in som var relevant för studiens ämne. Restauranger valdes  i Stockholmsområdet 

och urvalet begränsades till prisklassen medel vilket innebär kostnader mellan 200-399 kr 

(enligt Yelp.com). Studien utgick från Yelp.com, där antalet recensioner samlades in, för att 

sedan göra likadant från exakt samma företag fast på Tripadvisor och Facebook. För att veta 

hur många företag som skulle undersökas, det vill säga populationen, utgick vi ifrån antalet 

restauranger som fanns i Stockholms län i prisklassen medel. Det visade då, den 29:e mars när 

datan samlades in, att det fanns 1269 restauranger totalt i medelklassen i Stockholmslän på 

Yelp.com och det var det totala antalet som populationen räknades ut ifrån.  

 

Det är inte sannolikt att det valda stickprovet kommer kunna spegla den totala populationen. 

Urvalet kan dock göras med en sannolikhetsteknik och då kommer en bristande 

överensstämmelse att betraktas som en slump. Intervallskattning kan då göras, för att beräkna 

ett konfidensintervall. Enligt NE (2016) är konfidensintervall en statistisk term, den vanligaste 

formen av osäkerhetsintervall och om hela populationen ska generaliseras, måste det finnas ett 

sådant intervall. Om man i ett försök eller en undersökning inte kan bestämma svaret exakt kan 

man i stället ge två gränser, som innesluter rätt värde med en i förväg bestämd sannolikhet, 

konfidensgraden. Konfidensgraden är sannolikheten att ett liknande intervall konstruerat med 

nya mätvärden kommer att täcka rätt värde. Vanligast väljs konfidensgraden 95 % eller 99 %. 

En nivå på 95 % innebär att det man försöker mäta i verkligheten befinner sig, i genomsnitt, 

utanför konfidensintervallet en av tjugo gånger. Om säkerheten är 95 % är därmed osäkerheten 

5 % (Jacobsen, 2009., Hill, Griffiths & Lim, 2012). Utifrån det räknades ett urval fram utifrån 

den valda konfidensnivån 95 % och ett konfidensintervall på 10. Det framkom att urvalet skulle 

bli 89 stycken restauranger som skulle delta i studien. Restaurangerna som togs ut för 

undersökningen, valdes från Yelp.com där vi tog de 89 första företagen i prisklassen medel. 

Urvalet av restaurangerna syns i bilaga 1.   

 

För att kunna besvara den andra frågeställningen angående restaurangernas egna perspektiv på 

onlinerecensioner, gjordes intervjuer med två av restauranger från urvalet. Eftersom det inte 

fanns möjlighet med en fysisk intervju, skedde detta via mail. Valet av restaurang valdes utifrån 

ratings och några av restaurangerna som hade lägst medelratings kontaktades. Gute Grill & Bar 

hade en rating på 3,8 och var en av restaurangerna som ville ställa upp. För att kunna besvara 

syftet och frågeställningarna kontaktades fler restauranger. Ett antal av de restauranger som 

hade höga medelratings kontaktades och restaurangen Matkonsulatet med en rating på 4,6 var 

även dem villiga att ställa upp. Ratings för alla restauranger kan hittas i bilaga 1.  

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Primärdata 

Primärdata innebär att data hämtas från den primära informationskällan, såsom via intervjuer, 

observationer eller via frågeformulär (Jacobsen, 2002).  

Insamlingen av primärdata utgick ifrån Yelp, där en sökning på restauranger i Stockholm i 

Stockholms län gjordes, den 29:e mars, och de 89 första företagen under medelkategorin valdes. 

Totalt antal recensioner som respektive företag hade skrevs upp. Insamlandet av antal 

recensioner och ratings för alla restauranger gjordes på samma datum så det inte skulle ske 

några större förändringar över tid. Med ett likadant tillvägagångssätt samlades information för 
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alla de 89 företagen på Tripadvisor samt Facebook.  För att få ut ett övergripande resultat på 

ratings från alla de tre källorna ratings hämtades ifrån, räknades ett medelvärde ut. 

Sista variabeln var nettoresultatet, det vill säga årets resultat för företaget. Dessa siffror 

hämtades från hitta.se respektive allabolag.se där företagsinformation för de flesta företag i 

Sverige kan hittas genom en namnsökning på restaurangen. Nettoresultatet från 2014 valdes då 

detta var det senaste resultatet som fanns tillgängligt. 

Därefter intervjuades två av restaurangerna från urvalet för den kvantitativa delen av studien. 

Matkonsulatet hade en av de högsta ratings och Gute Grill och Bar hade en av de lägsta ratings. 

Dessa valdes ut för att se hur svaren skiljdes åt för en restaurang med högre rating och en 

restaurang med lägre rating. Intervjuerna ägde rum i april och i maj. 

Intervjuformen var mailintervjuer eftersom båda respondenterna föredrog det framför 

telefonintervjuer. Respondenterna fick ungefär en vecka på sig att svara och påminnelsemail 

skickades ut om det var nödvändigt. Båda besvarade även på följdfrågor som uppkom efteråt. 

Intervjufrågorna utgick från företagets perspektiv om vilket synsätt restauranger har kring 

eWOM och hur de tror att onlinerecensioner påverkar dem. Intervjuguiden syns i bilaga 2. 

3.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata baserar sig på information som har samlats in av andra. Det vill säga 

informationen kan ha blivit insamlat för ett annat ändamål, än det som ska belysas i ens egen 

studie (Jacobsen, 2002). 

Sekundärdata samlades in allra först för att veta vilka teorier undersökningen skulle baseras på. 

Den datan samlades in genom att vi gjorde sökningar med hjälp av våra nyckelord på Scopus 

och Web of science, där vetenskapliga artiklar kan hittas. Därifrån valdes de teorier ut som 

bedömdes vara relevanta för undersökningen. För att komplettera och hitta fakta som inte fanns 

i de vetenskapliga artiklarna söktes även litteratur upp på bibliotek och på internet från bland 

annat Nationalencyklopedin.  

 

3.6 Databearbetning 

Efter att all nödvändig primär och sekundär data var insamlad för studien, analyserades 

sambandet mellan nettoresultat, recensioner och ratings. Korrelationsanalyser gjordes mellan 

nettoresultat och recensioner, respektive nettoresultat och ratings. Korrelation är en term för 

statistiskt beroende (samvariation) mellan två storheter (NE, 2016). Även en multipel 

regressionsanalys gjordes för att undersöka om recensioner och ratings kan påverka 

restaurangers nettoresultat.  En regressionsanalys är en statistisk metod för analys av sambandet 

mellan en responsvariabel (beroende variabel) y och en eller flera förklarande x-variabler (NE, 

2016). I denna studie är nettoresultatet den beroende variabeln, medan recensioner och ratings 

är de oberoende variablerna. Själva utförandet av analysen gjordes i programvaran SPSS. 

Därefter utfördes en regressionsanalys och en korrelation utan våra extremvärden, då resultatet 

kan ha blivit missvisande med extremvärden. 

Efter det gjordes analysen genom att vår teori kopplades till den insamlade empirin från 

intervjuerna och delvis från korrelation-och regressionsanalyserna. 
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3.7 Kritisk granskning av metoden 

3.7.1 Biases  

En bias eller en så kallad snedvridning är så kallade felaktigheter i vetenskapliga resultat på 

grund av något systematiskt fel i forskningsprocessen vad gäller t.ex. insamling av data, 

bearbetning eller analys av resultat (NE, 2016). 

 

Studien jämförde restauranger som har varit verksamma i flera år med restauranger som varit 

verksamma betydligt kortare tid, vilket kan ses som en bias. Det kan bli skevt eftersom alla 

företag har olika antal år sen de startade och det kan ha påverkat totalt antal recensioner och 

rating för företaget. En annan bias när datan bearbetades var att det räknades fram ett 

medelvärde på ratingen, men för recensionerna räknades en totalsumma fram från respektive 

hemsida. Detta gjordes eftersom det annars hade blivit ett missvisande resultat av totalt antal 

recensioner. 

 

Nettoresultat från år 2014 användes, vilket kan ses som en bias, då de övriga två variablerna 

har blivit utvalda för en tidsperiod som sträcker sig fram tills i år (2016) från att de registrerades 

på respektive sida. Eftersom det inte var möjligt att ta all information för samma tidsperiod på 

alla de tre variablerna så måste det tas i hänsyn under studiens gång. 

3.7.2 Validitet och reliabilitet 

Metoden av att samla in själva empirin bör uppfylla två krav: Att den är giltig och relevant 

(validitet), samt att den ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabilitet). Validiteten kan delas in 

i två delfaktorer, intern giltighet respektive extern giltighet. Intern giltighet handlar om att vi 

mäter det vi tror oss mäta. Extern giltighet förklarar om resultatet från ett avgränsat område 

även kan gälla i andra sammanhang och perspektiv, det vill säga i hur hög grad kan resultatet 

från studien generaliseras och appliceras på andra fall? Denna faktor kan även kallas för 

överförbarhet (Jacobsen, 2002). När det gäller studien och instrumentets förmåga att mäta det 

som det faktiskt är avsett att mäta, den så kallade validiteten, är hög. Resultat kunde tas fram 

på det som skulle undersökas genom statistiska analyser respektive intervjuer. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet (reliabilitet) innebär att undersökningen måste gå att lita på och 

vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Om en undersökning kan få ungefär samma resultat om 

den genomförs mer än en gång, visar detta på en hög reliabilitet (Jacobsen, 2002). 

Reliabiliteten vad det gäller den statistiska delen av undersökningen är hög, både 

regressionsanalyserna samt korrelationsanalyserna genomfördes fler än en gång och samma 

resultat uppkom. Om undersökningen hade gjorts en gång till med samma metod kanske det 

hade tillkommit nya restauranger i listan men det hade förmodligen inte påverkat resultatet 

avsevärt mycket. Det antas att om denna metod skulle användas igen med samma syfte, skulle 

resultatet vara ganska lika. Gällande intervjuerna så kan det bli svårt att få samma resultat, det 

vill säga reliabiliteten är låg. Om andra personer från andra restauranger skulle intervjuas så 

hade de förmodligen inte svarat likadant som de som deltog i vår undersökning, då alla har olika 

erfarenheter och upplevelser. 

 

Vid mailintervjuer kan det vara svårt att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. 

Meho (2006) förklarar vilka för-och nackdelar det finns med mailintervjuer inom en kvalitativ 

metod. Mailintervjuer kräver mindre administrativt arbete bakom och de är enklare att 
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transkribera. I kontrast till intervjuer via personliga möten eller telefon, kan mailintervjuer vara 

enklare om respondenterna är svåra att få tag på. De är också en fördel för personer som har 

enklare att uttrycka sig i skrift till skillnad från muntlig kommunikation och därför är det möjligt 

med mer utförligare svar. Metoden är effektiv när personliga möten inte fungerar tidsmässigt 

eller är geografiskt lämpliga. Respondenten har också mer kontroll över intervjun, då de kan 

svara på frågorna i sin egen takt och svaren kan bli mer genomtänkta (Meho, 2006). 

 

Nackdelen med mailintervjuer är att man måste vänta på att respondenten ska svara och även 

om en deadline är utsatt, är det inte säkert att de svarar i tid. Det går heller inte läsa av en persons 

ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tonlägen. Risken finns även att frågor kan tolkas annorlunda 

av respondenterna än vad som är tänkt, därför är det viktigt att ha möjligheten med återkoppling 

om förtydning behövs (Meho, 2006). 

Utifrån de förutsättningar som fanns, var telefon-eller mailintervjuer enda alternativet, då det 

inte fanns någon möjlighet att intervjua respondenten med ett fysiskt besök. Båda 

respondenterna i vår studie föredrog att ha intervjun via mail. Det fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor till respondenterna om vi fick otydliga svar. Vid bearbetning av intervjuerna kunde 

återkoppling göras om det fanns några otydligheter och på detta sätt kunde vi få bättre förståelse 

angående vad respondenterna menade. 

  



17 
 

4. Empiri 

4.1 Resultat av statistisk analys 

4.1.2 Insamling av variabler 

Vilka 89 restauranger som valdes ut, samt värdena för den beroende variabeln (nettoresultatet) 

respektive de oberoende variablerna (ratings och recensioner) kan ses i bilaga 1. 

Restaurangernas nettoresultat hade ett intervall från -2654000 kr till 5013000 kr.  Högsta 

ratingen var 4,8 och den lägsta var 3,5, där 5 var maxbetyget. Antalet recensioner för varje 

restaurang varierade från 25 st. till 7655 st.   

4.1.3 Multipel regressionsanalys 

 

Tabell 1: Sammanfattande modell från multipel regressionsanalys 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,045a ,002 -,021 1126949,077 

a. Predictors: (Constant), Rating, Recensioner 

 

I tabell 1 visas de oberoende variablernas förklaringskraft, det vill säga hur väl variationen i de 

oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende variabeln. Här kommer alltså 

variablerna recensioner och ratings vara de oberoende variablerna som förklaringskraften mäts 

utifrån. De värden vi är intresserade av kommer vara R-squared och Adjusted R-squared. Dessa 

värden förklarar variansen mellan 0 och 1 och kan utläsas i procentform. Ju högre värde här, 

desto bättre förklaringskraft ger de oberoende variablerna. Adjusted R- squared tar hänsyn till 

antalet oberoende variabler som ingår i regressionen, men jämfört med R-squared justerar det 

ner måttet lite. Ingår det exempelvis många oberoende variabler i regressionen kan den vanliga 

R-squared överskatta den förklarande variansen (Hill, Griffiths & Lim, 2012). Värdet för 

Adjusted R-squared blev -0,021, det vill säga -2,1 %. 

  



18 
 

 

 

Tabell 2: Koefficienter från multipel regressionsanalys 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 988891,986 
1821734,32

2 

 
,543 ,589 

Recensioner 18,937 141,619 ,014 ,134 ,894 

Rating 
-

165630,049 
430414,162 -,042 -,385 ,701 

a. Dependent Variable: Nettoresultat 2014 (kr) 

 

Därefter ska koefficienterna för de oberoende variablerna betraktas. I tabell 2 är det två 

kolumner som vi finner intressanta. Den första innehåller B-värdena, som säger i vilken 

utsträckning en förändring i de oberoende variablerna kommer påverka den beroende variabeln. 

Det värdet visar vad ett steg uppåt på den oberoende variabeln, har för påverkande effekt på 

den beroende variabeln, nettoresultatet (Hill, Griffiths & Lim, 2012). I detta fall var siffrorna 

för antalet recensioner: 18,937 och för ratings var det -165630,049. 

Det som är viktigt att kolla upp är om koefficienterna är signifikanta, det vill säga om det med 

säkerhet går att säga att koefficienterna inte är 0. Om värdet på en koefficient är 0, visar den att 

den oberoende variabeln inte har någon effekt på den beroende variabeln. (Hill, Griffiths & 

Lim, 2012) För att få fram det måste signifikansnivån tittas närmre på, som i detta fall är för 

antalet recensioner respektive ratings: 0,894 och 0,701. Ju lägre talet är, desto mer säkert är det 

att koefficienten är signifikant, det vill säga tillförlitlig. Om talet är under standardgränsvärdet 

0,050, går det att med 95 % säkerhet slå fast att koefficienten inte är noll (ibid.). Värdena i detta 

fall var högt över gränsvärdet, vilket innebär att koefficienterna inte var signifikanta i denna 

regressionsmodell. 

4.1.4 Korrelationsanalys 

Tabell 3: Korrelation mellan nettoresultat och totalt antal recensioner. 

Correlations 

 Nettoresultat 

2014 (kr) 

Recensioner 

Nettoresultat 2014 

(kr) 

Pearson 

Correlation 
1 ,018 

Sig. (2-tailed)  ,865 

N 89 89 

Recensioner 

Pearson 

Correlation 
,018 1 

Sig. (2-tailed) ,865  

N 89 89 
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Ur korrelationsmatrisen kan korrelationsvärdet utläsas, signifikansnivån samt antalet 

observationer som har ingått i analysen.  I tabell 3 undersöktes korrelationen mellan 

nettoresultat och antalet recensioner. Hill, Griffiths och Lim (2012) förklarar att 

korrelationsvärdet kan variera mellan -1 och +1. Båda gränsvärdena är starka korrelationer, där 

den ena är negativt korrelerad och den andra är positivt korrelerad. Ju närmare noll värdet är, 

desto svagare är korrelationen. I tabell 3 kan det utläsas att korrelationen mellan nettoresultat 

och recensioner var 0,018. Värdet på raden under visar huruvida korrelationen är signifikant 

eller inte. Om den är under 0,050 är korrelationen signifikant på 95 % -nivån och den siffran 

som fåtts från vår uträkning är 0,865. 

 

Tabell 4: Korrelation mellan nettoresultat och ratings 

 

Correlations 

 Nettoresultat 

2014 (kr) 

Rating 

Nettoresultat 2014 

(kr) 

Pearson 

Correlation 
1 -,043 

Sig. (2-tailed)  ,689 

N 89 89 

Rating 

Pearson 

Correlation 
-,043 1 

Sig. (2-tailed) ,689  

N 89 89 

 

Mellan nettoresultatet och ratings, i tabell 4, var korrelationen -0,043 och dess signifikansnivå 

är 0,689. 
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4.1.5 Granskning av extremvärden 

Histogram för de tre olika variablerna gjordes för att lättöverskådligt kunna se på spridningen, 

detta kan ses i figur 4-6. Resultatet i figur 6 visar att det fanns ett extremvärde för antalet 

recensioner som hade ett mycket högre värde än övrig data. Detta gäller för restaurangen 

Fotografiska, där antalet recensioner låg på 7655 st. medan övriga restauranger låg inom 

intervallet 25-1591, dessa värden kan utläsas från bilaga 1. Detta extremvärde togs bort för att 

se om det påverkade resultatet på de statistiska analyserna. 

 

Figur 4. Histogram av ratings.  Figur 5. Histogram av nettoresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Histogram av antal recensioner. 
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4.1.6 Multipel regression utan extremvärden 

Tabell 5: Sammanfattande modell från regressionsanalys utan extremvärden 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,284a ,081 ,059 1081734,768 

a. Predictors: (Constant), Rating, Recensioner 

 

Adjusted R-squared visar ett värde på 0,059 i tabell 5 och betyder således att 5,9 % av 

variationen i den beroende variabeln (nettoresultatet) kan förklaras av de oberoende variablerna. 

 

Tabell 6: Koefficienter från regressionsanalys utan extremvärden 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 205392,974 
1769567,11

7 

 
,116 ,908 

Recensioner 895,276 332,516 ,282 2,692 ,009 

Rating -44264,716 415277,570 -,011 -,107 ,915 

a. Dependent Variable: Nettoresultat 2014 (kr) 

 

I tabellen Coefficients kollar vi som tidigare på två olika kolumner. Tabell 6 visar att 

koefficienten för recensioner är positiv (895,276). Medan koefficienten för ratingen är negativ 

(-44264,716). I detta fall låg signifikansnivån för recensioner under standardgränsvärdet 0,05, 

medan signifikansnivån för ratings låg över. 
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4.1.7 Korrelationsanalys utan extremvärden 

Tabell 7: Korrelation mellan recensioner och nettoresultat utan extremvärden. 

Correlations 

 Nettoresultat 

2014 (kr) 

Recensioner 

Nettoresultat 2014 

(kr) 

Pearson 

Correlation 
1 ,284** 

Sig. (2-tailed)  ,007 

N 88 88 

Recensioner 

Pearson 

Correlation 
,284** 1 

Sig. (2-tailed) ,007  
N 88 88 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Korrelationen som kan utläsas i tabell 7 ligger i detta fall på 0,284, vilket innebär att det är en 

positiv korrelation. 

Detta fanns ett samband mellan ett högt antal recensioner och höga nettoresultat och tvärtom. 

Signifikansvärdet var under standardgränsvärdet på 0,05. 

 

4.2 Resultat av intervjuer 

4.2.1 Intervju- Gute Grill & Bar 

Gute Grill & Bar var en av de restauranger som hade lägst medelrating, med en rating på 3,8.  

Restaurangen som är placerad i Stockholm har varit verksam sedan 2011. Respondenten var 

restaurangens online marketing manager, Oskar Grimlund. Syftet med intervjun var att kunna 

få fram vilket synsätt de har angående eWOM och om de tror att eWOM kan påverka 

restaurangen. 

 

Enligt Oskar (personlig kommunikation, 21 april 2016) händer det att de då och då kollar på 

olika recensionssidor, både Yelp och TripAdvisor för att se vad folk har skrivit eller satt för 

rating. Detta gäller även med deras egen restaurangsida på Facebook. Det är viktigt att hålla 

koll på vad ens kunder tycker och tänker. Vid frågan om han ser recensioner online som något 

positivt eller negativt, ser han det enbart som en positiv aspekt. Han tycker det är bra att kunden 

har möjligheten att recensera och ge ratings online. Oskar menar också att om restaurangen och 

de anställda gör ett bra jobb, erbjuder bra mat eller strävar efter att ge bra service för kunderna, 

så kommer det förhoppningsvis att avspegla sig i dessa recensioner på nätet. 

 

Möjligheten med att det finns eWOM kommer även ge mindre utrymme för oseriösa aktörer 

ute på marknaden, då eWOM är ett sätt för företag att synas. Mängden eWOM kommer därmed 

att ha en påverkan för vilket intryck företaget sänder ut. 
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Han tror absolut att restaurangen påverkas av det som skrivs online och hävdar att det finns 

undersökningar som visar att så är fallet. Människor gör idag mycket research (framförallt 

online) innan de tar köpbeslut, vilket även gäller för restaurangbesök. eWOM kommer därmed 

påverka om kunder kommer att besöka restaurangen eller inte och blir en stor del av hur 

restaurangen marknadsförs. 

 

Vid frågan om hur han tror att kunderna påverkas av recensioner, tror Oskar att olika 

målgrupper av kunder kommer att påverkas olika mycket av onlinerecensioner. Men för de som 

är regelbundna användare av sociala medier och är aktiva online, kan det nog vara helt 

avgörande att restaurangen har fått positiva recensioner. Deras beslut är alltså redan taget om 

restaurangens eWOM är positiv. Han säger även att restaurangen försöker svara, hantera och 

eventuellt kompensera de kunder som känner sig missnöjda med upplevelsen från restaurangen. 

4.2.2 Intervju- Matkonsulatet 

Restaurangen Matkonsulatet har varit verksam i Stockholm sedan 2014 och hade en av de 

högsta medelratingen från vår studie på 4,6. Den intervjuade respondenten var restaurangchefen 

Linnea som har huvudansvaret för marknadsföringen av restaurangen.. Linnea (personlig 

kommunikation, 5 maj 2016) nämner att de har koll på onlinerecensioner, från Yelp, 

TripAdvisor samt Google recensioner. 

På frågan om det ses som något positivt eller negativt med kunders möjlighet att recensera 

online, menar Linnea att det beror lite på hur allting sköts. Enligt henne har de gjort ett aktivt 

val där de tagit avstånd från sidor som blandar recensioner med ett ekonomiskt intresse. ”Till 

exempel Tripadvisor och Knifeandfork där restauranger som betalar behandlas på ett annat 

sätt än de som väljer andra bokningsystem eller inte använder sig av deras 

"marknadsföringsben". Hon förtydligar att restauranger som använder sig av dessa 

recensionssidors betaltjänster lyfts fram och marknadsförs på ett annat sätt än en icke-betalande 

restaurang. En av fördelarna kan vara att de hamnar på listor som visar de bästa restaurangerna 

just nu, även om det finns andra restauranger med högre rating. Det finns dock en 

bakomliggande förståelse av detta sätt att jobba på enligt Linnea. För ett företag är det såklart 

helt naturligt att om det finns en tjänst som företaget vill att folk ska köpa, måste de få något 

för det. Hon har inget emot att dessa sidor har marknadsföringstjänster, men det är inget som 

ingår i Matkonsulatets marknadsföringsstrategi. Är det dock en sida utan “eget intresse” i det 

som skrivs, så är onlinerecensioner ett lätt och smidigt sätt för gästerna att hitta det de är ute 

efter. 

 

Linnea är säker på att restaurangen påverkas av recensioner online i någon form, men det är 

inte så att de använder sig av något system som mäter detta. De använder sig i nuläget inte 

någon annan marknadsföring, utan låter det gå via WOM respektive eWOM. En större skillnad 

som brukar märkas av är dock om de har blivit recenserade i någon större tidning som Dagens 

Nyheter eller Metro. Linnea tror att kunderna till en viss del påverkas av eWOM innan de 

kommer till restaurangen. Kunden kommer ju att kunna bilda någon typ av egen uppfattning 

enbart genom att läsa recensioner, men hon tror dock att vanlig WOM är ett mycket mer 

effektivare sätt för marknadsföringen av restaurangen. De brukar märka av att många av 

gästerna som kommer, har fått restaurangen rekommenderad av närstående. 

 

Hon anser inte att det är deras plats att anmärka på om människor haft en dålig upplevelse på 

restaurangen och sedan skriver det i en recension. Det vill säga de är inte aktiva och 

kommenterar eventuella negativa recensioner eller försöker kontakta kunderna efteråt på något 

sätt. För Linnea handlar en dålig recension om att någonstans har något gått fel, att de kanske 
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inte varit tillräckligt tydliga med kommunikationen, eller av någon anledning inte levt upp till 

gästens förväntningar. Hon nämner dock att de självklart tar till sig alla synpunkter de får och 

försöker förbättra restaurangens rutiner så att gästerna inte ska ha fler negativa upplevelser. 

Linnea avslutar med att säga att restaurangen kommer i längden alltid vinna på att vara lyhörd 

för gästernas synpunkter, oavsett på vilket sätt de förmedlas. 
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5. Analys 

Frågeställning 1: Vilket samband finns det mellan restaurangers onlinerecensioner och ratings 

och deras nettoresultat? 

 

Tabell 8: Sammanfattande tabell av värden som ska analyseras. 

 

Tabell 8 visar alla de värden från multipel regressionsanalysen och korrelationsanalyserna som 

ska tas till beräkning vid analysering. 

5.1 Analys av multipel regressionsanalys 

Det framtagna värdet för Adjusted R-square i regressionen blev -0,021(- 2,1 %), vilket tyder 

på att de oberoende variablerna, antalet recensioner och ratings, inte förklarar variationen i den 

beroende variabeln, nettoresultatet. Det vill säga, de oberoende har ingen förklaringskraft, då 

värdet i princip är 0. 

 

B-koefficienterna som blev 18,937 respektive 165630,049 hade visat, om de hade varit 

signifikanta för vår modell, hur ytterligare ett steg uppåt på den oberoende variabeln hade 

påverkat den beroende variabeln. I vårt fall hade ett steg uppåt för antalet recensioner, dvs. en 

recension, enligt regressionsanalysen, ökat nettoresultatet med 18,937 kr. Det kan ses som en 

synnerlig låg siffra i jämförelse med B-koefficienten för ratings, 165630,049, som visar ett 

betydligt högre resultat. Om ratings ökar med ett steg uppåt, en ökning på 0,1, sett ur 

ratingssystemet, skulle nettoresultatet öka med 165630,049 kr. Det en stor ökning av resultatet 

endast på grund av att restaurangens rating ökar med 0,1. Det är väldigt svårt att tro att rating 

påverkar ett företags nettoresultat så pass mycket och att antalet recensioner påverkar betydligt 

mindre, så som regressionsanalysen visar. Det som borde tas med i tolkningen av det här 

resultatet är att i verkligheten är det inte en enda variabel som påverkar nettoresultatet utan det 

är en kombination av ett antal variabler. Därför är det högt osannolikt att nettoresultatet höjs 

med 18,937 kr endast på grund av att en recension till skrivs om företaget. 

 

Analyser med hela 

urvalet 

Adjusted R2 β-koefficient 

(Recensioner)  

β-koefficient 

(Ratings) 

Korrelationsvärde 

Regressionsanalys -2,1 % 18,937 (Ej 

signifikant) 

-16530,049 

(Ej 

signifikant) 

- 

Korrelationsanalys 

(Nettoresultat+ 

Recensioner) 

- - - 0,018 (Ej 

signifikant) 

Korrelationsanalys 

(Nettoresultat+ Ratings) 

- - - -0,043 (Ej 

signifikant) 
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Det vi inte har tagit hänsyn till är om det är en positiv eller negativ recension utan vi har bara 

tagit med alla recensioner som skrivits på Facebook, Yelp och Tripadvisor. Om det till exempel 

hade varit en negativ kommentar om restaurangen hade nettoresultatet inte ökat med stor 

sannolikhet. Ytterligare en till recension sett till antalet recensioner, borde inte påverka, utan 

det borde vara vad den recensionen säger som kommer avgöra om en person väljer att besöka 

restaurangen. Den osannolikheten som nämnts stämmer överens med siffrorna på hur 

signifikanta siffrorna är. För att med 95 % säkerhet slå fast att talet är under 0,050 och för att 

se om koefficienten är signifikant och tillförlitlig för vårt test, måste koefficienternas 

signifikansvärden tas hänsyn till. Signifikansvärdena från regressionen blev 0,894 och 0,701, 

vilket visas i tabell 2. Värdena är höga över gränsen så det visar att inte någon av våra 

koefficienter signifikanta, det vill säga, de är inte tillförlitliga i detta test. Eftersom endast 

antalet recensioner och ratings togs med som oberoende variabler i vår studie av alla möjliga 

oberoende variabler som kan påverka ett företags nettoresultat, gav detta ett resultat som visar 

att just de två variablerna inte påverkar alls. 

5.2 Analys av korrelationmatris 

Utifrån de resultat vi fick från korrelationsmatriserna fick vi fram att korrelationen mellan 

nettoresultat och recensioner var 0,018, vilket tyder på att det är ett svagt samband då ju närmare 

0 ett värde är, desto svagare är sambandet och det inte finns något linjärt samband mellan 

variablerna. Signifikansnivån som är 0,865 och som är över standardgränsvärdet på 0,050, tyder 

på att den inte är signifikant på 95 % -nivån och det finns därmed ingen korrelation mellan 

variablerna. Det positiva värdet betyder att det är en positiv korrelation, dock en mycket svag 

sådan. En positiv korrelation innebär att höga värden på den ena variabeln hänger samman med 

höga värden på den andra variabeln och likaså med låga värden. Om det i vårt fall hade funnits 

ett värde närmare +1 så hade vi haft ett högt total antal recensioner så hade vi även haft ett högt 

nettoresultat. Det svaga samband som framkom, kan bero på att antalet recensioner inte säger 

något om hur mycket positiva eller negativa recensioner respektive företag har. 

 

Sambandet mellan nettoresultatet och ratings är -0,043. Ett negativt värde tyder på att det är en 

negativ korrelation. Det betyder att höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga 

värden på den andra variabeln och samma sak tvärtom. Om värdet hade varit närmare -1 hade 

det i vårt fall sett ut så att ett högt värde på nettoresultatet, hänger ihop med ett lågt värde på 

ratings, eller ett lågt värde på nettoresultatet hänger ihop med ett högt värde på ratings. Detta 

tycks högst osannolikt eftersom om en restaurang har hög ratings borde de ha ett högt värde på 

nettoresultatet. Det stämmer överens med vad vi fick fram och det var att är korrelationen 

ganska svag, vilket innebär att det inte finns något linjärt samband överhuvudtaget. Det kan 

också ses på dess signifikansnivå som är 0,689 som är över 0,050-nivån och detta betyder att 

korrelationen inte är signifikant på 95 % -nivån. 

 

I Parikh, Behnke, Nelson, Vorvoreanu & Almanza (2015) undersökning visade det sig att 

positiva recensioner ökar restaurangers intäkter. Deras framtagna resultat är något som inte 

stämmer överens med vår studie då vi endast har tagit med antalet recensioner och inte tagit 

hänsyn till om det har varit negativa eller positiva recensioner, utan mer generellt tittat på om 

alla sorters recensioner har någon påverkan. 
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5.3 Analys utan extremvärden 

Tabell 9: Sammanfattande tabell av analyser utan extremvärde 

Analyser utan 

extremvärde 

Adjusted R2 β-koefficient 

(Recensioner)  

β-koefficient 

(Ratings) 

Korrelationsvärde 

Regressionsanalys 5,9 % 895,276 

(Signifikant) 

-44264,716 (Ej 

signifikant) 

- 

Korrelationsanalys 

(Nettoresultat+ Ratings) 

- - - 0,284 (Signifikant) 

 

Tabell 9 visar alla de värden från multipel regressionsanalysen och korrelationsanalysen, när 

extremvärdet togs bort. Dessa värden ska tas till beräkning vid analysering.  

5.3.1 Analys av multipel regression 

En av restaurangerna hade ett avsevärt högre värde när det gällde antalet recensioner, vilket 

gjorde att detta räknades som ett extremvärde. De statistiska analyserna gjordes sedan om utan 

detta extremvärde, för att se om det gjorde någon skillnad. Adjusted R-squared hamnade på 

0,059 och innebär att 5,9 % av variationen av nettoresultatet kan förklaras av mängden 

recensioner och ratings. Detta är dock fortfarande en väldigt låg förklaringskraft, men jämfört 

med den föregående regressionsanalysen går det ändå att urskilja en skillnad mellan 

förklaringskrafterna. 

 

Koefficienten för recensioner blev positivt (895,276). Det betyder att ju fler recensioner en 

restaurang har, desto högre värde är förväntat för den beroende variabeln, vilket är 

nettoresultatet. Resultatet på regressionsanalysen vid borttagning av extremvärdet, visade även 

att en av variablerna blev signifikant, det vill säga tillförlitlig. Signifikansvärdet för variabeln 

recensioner hamnade under standardgränsvärdet. 

5.3.2 Analys av korrelationmatris 

En ny korrelationsanalys gjordes för recensioner tillsammans med nettoresultaten. 

Korrelationen i detta fall ligger på 0,284, vilket innebär att det är en positiv korrelation. Det 

tyder på att höga värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra 

variabeln. Högt antal recensioner hänger ihop med ett högt nettoresultat och tvärtom, men då 

värdet ligger nära 0, är det ett svagt samband. Jämfört med den föregående korrelationsanalysen 

mellan recensioner och nettoresultaten, fick denna en högre korrelationsvärde. Borttagning av 

extremvärde gav alltså en aning starkare samband. Det visade sig även att korrelationsvärdet 

var signifikant, det vill säga tillförlitlig. 

 

  



28 
 

Frågeställning 2: Vilket synsätt har restauranger kring eWOM och hur tror de att 

onlinerecensioner och ratings påverkar dem? Finns det skillnader i synsätten för en restaurang 

med lägre ratings jämfört med en som har högre ratings? 

5.4 Efterforskningar 

Doyle och Stern (2009) förklarade att det finns faktorer som gör att det kan uppstå en lucka 

mellan vad kunderna förväntar sig och den upplevelsen de får. Väldigt ofta kan ledningen tro 

sig veta vad kunderna önskar, detta utan att ha gjort några efterforskningar. Enligt 

marknadsföraren på Gute Grill & Bar är efterforskningar på recensionssidor något som sker 

regelbundet. Genom att göra det då och då, kan de se om det har varit ovanligt låga ratings 

under en period, eller om kunderna önskar något speciellt som inte ingick i deras 

restaurangupplevelse och så vidare. Även Matkonsulatets restaurangchef nämner att de har koll 

på onlinerecensioner. Båda restaurangerna gör därmed efterforskningar av vad kunderna 

önskar, vilket gör att denna lucka som eventuellt kan uppstå, kan reduceras. 

 

Hur mycket efterforskningar kunden har gjort påverkar givetvis om kunden kommer till 

restaurangen eller inte. Lika viktigt som det är med efterforskningar för företag enligt Doyle 

och Stern (2009), har efterforskningar även en påverkan för konsumenterna. Ström och Wendel 

(2015) påstår till exempel att ett totalt planerat besök innebär att kunden redan har utfört 

informationssökning, utvärderat samt valt alternativ innan besöket. I dessa fall påverkas 

konsumenterna allra minst av den marknadsföring som redan förekommer i butiken. 

 

Oskar menar att nuförtiden är research online en stor del av vilket köpbeslut kunden tar, för alla 

sorts köp, inklusive restaurangbesök. När kunden kommer till restaurangen kan de ha undersökt 

vad som ska testas och inte testas när de väl befinner sig på restaurangen, med hjälp av 

recensioner om företaget på diverse sidor. eWOM blir en del av hur restaurangen marknadsförs 

och har en konsument gjort ett totalt planerat besök, kommer de ha mindre chans att påverkas 

av eventuell annan marknadsföring som sker av restaurangen. Detta eftersom konsumenten 

redan har inställningen att de vet vad de vill ha och utvecklar förväntningar i förväg. 

5.5 Förväntningar 

En annan av Doyle & Sterns (2009) faktorer är om företaget ändå misslyckas med kundernas 

förväntningar, så kan de vara obenägna att lösa problemen. Gute Grill & Bar, som har låga 

ratings, har inga exakta strategier vid bemötande av kunders synpunkter, då detta skiljer sig från 

varje fall. Det som dock framkom tydligt var att de försöker hantera eventuella missnöjen och 

klagomål så bra som möjligt och kunna kompensera dessa kunder om det är möjligt. Detta 

uttalande hör även ihop med Doyle och Sterns (2009) tredje faktor, på vilket sätt som servicen 

levereras och vilka resurser som används för att lösa problemen. Även om detta kan vara väldigt 

olika från situation till situation samt att kunden och den anställde kan uppfatta varandra på 

skilda sätt, verkar det som att Gute Grill & Bar känner sig tillräckligt motiverade för att göra 

det rätt. 

 

Linnea från Matkonsulatet nämner hur negativa recensioner beror på att något har gått fel på 

vägen, kanske har det varit en otydlig dialog mellan restaurangen och kunden, eller så har de 

inte kunnat uppnå kundens förväntningar. De är dock benägna till att ta till sig de synpunkter 

de får och på sikt kunna förbättra restaurangens rutiner. På detta sätt kan eventuella negativa 
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upplevelser i framtiden uteslutas. För dem är lyhördhet en mycket viktig aspekt som 

restaurangen alltid kommer att vinna på i längden. 

En annan av Doyle och Sterns (2009) faktorer beskriver hur uppfattningen om ett företags 

kvalité kan sänkas om företaget misslyckas att uppnå förväntningar. eWOM blir en sorts 

marknadsföring och reklam för restauranger, men då folk alltid kommer tycka olika, kan detta 

såklart generera för höga löften. En annan kund kan då ha alldeles för höga förväntningar från 

eWOM och sedan bli besviken när restaurangen inte uppnår förväntningarna (Armstrong, 

Harris, Kotler & Piercy, 2013). Oskar nämner till exempel att han tror att olika målgrupper har 

olika inställningar till eWOM och kan påverkas av det på olika sätt. Linnea tror också att kunder 

kommer påverkas till viss del, eftersom de kan bilda sin egen uppfattning genom eWOM innan 

de kommer till restaurangen. Detta kommer att bidra till att förväntningar byggs på och det 

finns i så fall risk för att det blir en negativ upplevelse istället. 

5.6 Interaktivitet 

Både Canhoto och Clark (2013) samt Barnes och Jacobsen (2014) förklarar hur viktigt det är 

med företag som interagerar med sina kunder på nätet. Eftersom detta inte bara bygger upp 

företaget till en styrkeposition, men även utvecklar starka band med deras kunder. Enligt dem 

märks frånvaro från social media av väldigt snabbt bland annat. Matkonsulatet är inte aktiva 

med att bemöta onlinerecensioner genom att svara på kunders synpunkter och på så sätt saknar 

restaurangen en tydlig kommunikation med kunder på nätet. Men även om de inte har den 

sortens interaktion, har företaget ändå en närvaro online, vilket gör att det finns ett slags band 

till kunderna. Även Ström och Wendel (2015) säger hur interaktivitet är ett sätt att bidra 

engagemang för varumärket och speciellt i en digital relation har ens varumärket en betydande 

roll. Matkonsulatet avsaknad av denna sorts interaktivitet kan därmed vara negativt för dess 

varumärke. Gute Grill & Bar försöker däremot svara på konsumenters recensioner om de har 

haft en missnöjd upplevelse på restaurangen, vilket innebär att deras interaktivitet på nätet är 

högre i jämfört med Matkonsulatets. 

 

Ström och Wendel (2009) menar att sociala medier ska förmedla sociala signaler, vilket kan 

vara indikationer på till exempel auktoritet och trovärdighet. Det kan på så sätt antyda på ens 

persons betydelse eller status i ett socialt nätverk. Linnea nämner bland annat att de kan märka 

av en större skillnad om de har blivit recenserade i en större tidning. Även om detta 

nödvändigtvis inte enbart tyder på eWOM, handlar det om att auktoritet visar på trovärdighet. 

Människor litar på andra som de anser har kompetens och status. Både sociala signaler samt 

företagets närvaro i den digitala världen visar på mer trovärdighet och därmed ökar det 

förmågan att övertyga mottagarna, vilket i detta fall är restaurangens konsumenter. Graden av 

interaktivitet kommer därefter att påverka deras vilja till både köp och lojalitet. 

5.7 Trovärdighet 

Enligt Lerrthaitrakul och Panjakajornsaks (2014) forskningsmodell finns det vissa faktorer 

inom eWOM som kommer påverka konsumentens köpbeslut. Bland annat kommer mängden 

eWOM och trovärdigheten för eWOM ha en inverkan. Ju mer det finns, desto större 

informationskälla blir det för konsumenterna. Detta kan kopplas till vad Oskar menade att 

eWOM sände ut för signaler. Möjligheten att konsumenten kan skriva onlinerecensioner och 

ge ratings gör att företaget kommer att synas. Han menar att på så sätt ger det mindre utrymme 

för oseriösa aktörer ute på marknaden och onlinerecensioner kan därmed bidra till att 
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restaurangen får ett mer seriöst intryck. Mängden eWOM det finns ute på nätet påverkar vilket 

intryck folk har för företaget och det kan därefter ha ett inflytande på kundens köpbeslutprocess. 

Linnea tror att vanlig WOM är ett mer effektivt sätt för marknadsföringen av restaurangen än 

eWOM. Enligt henne är detta något som märks av mer, om gästerna har fått rekommendationer 

från deras närstående. Som Lerrthaitrakul och Panjakajornsak (2014) nämnde kan det vara svårt 

för eWOM att vara en mer tillförlitlig källa i jämförelse med WOM. Kontakten med människor 

i verkligheten kan anses mer trovärdigt, medan eWOM kan kräva mycket mer information för 

att påverka ett köpbeslut, då det handlar om främlingars åsikter. De menar även att konsumenter 

tenderar att tro på negativa recensioner än positiva recensioner på recensionssidor. Detta kan 

vara anledningen till varför Linnea märker av WOM mer än eWOM från hennes gäster. 

 

Linnea nämnde att de tar avstånd från recensionssidor som har betaltjänster för företag. Där 

företagen i så fall marknadsförs på ett annat sätt och blir mer synliga för besökare oavsett vad 

de har för ratings. Det hon menade var att eWOM kanske inte blir så positivt för kunderna om 

marknadsföringen inte sker på ett rättvist sätt.  Enligt Tripadvisor (2016) är detta dock något 

som endast finns för hotellverksamheter och i nuläget finns inget liknande alternativ för 

restauranger. Även om Linneas påstående inte stämde överens med Tripadvisors tjänster i 

dagsläget, finns det ändå en viss förståelse. Om en sådan premiumtjänst skulle erbjudits till 

restauranger idag eller om det händer i framtiden kan det leda till att trovärdigheten för 

företagen minskas.  Pahlberg och Bengtson (2013) förklarade exempelvis att förtroende är en 

grundförutsättning för att långsiktiga relationer mellan företag och kunder ska hålla. 

5.8 Service 

I service profit chain, tas det bland annat upp att om restaurangen strävar efter att ge bra service 

och vill att de anställda ska ha det stöd de behöver för att förmedla det, leder det till att 

medarbetarna känner sig behövda och vill göra bra ifrån sig och göra kunderna nöjda 

(Armstrong, Harris, Kotler & Piercy, 2013; Myrden & Kelloway, 2015). Ju mer effektiv en 

tjänst blir för kunden, desto mer lojala blir kunderna (ibid.). Oskar säger att om restaurangen 

gör ett bra jobb, erbjuder bra mat och de anställda strävar efter att ge bra service för kunderna, 

så kommer det förhoppningsvis att avspegla sig i dessa recensioner på nätet. 

5.9 Sociala medier 

Oskar tror att för de som är regelbundna användare av sociala medier och är mycket aktiva 

online, kan det nog vara helt avgörande att restaurangen har fått positiva recensioner. För dessa 

konsumenter är köpbeslutet redan taget om eWOM för restaurangen visar sig vara helt positiv. 

Ho och Wang (2015) menar att de konsumenter som var aktiva inom ett varumärkes sociala 

medier, tenderar att vara mer lojala och anförtrodda till företaget. De tenderar även att har fler 

återkommande besök samt sprida mer positiv WOM åt företaget. 

Hög aktivitet på sociala medier kan alltså hänga ihop med en mer positiv marknadsföring åt 

restaurangen samt ett snabbare beslutsfattande. 
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6. Slutsats 

Syftet med vår undersökning och det vi ville få fram var att ta reda på hur restaurangers 

recensioner/ratings och nettoresultat samvarierar och hur stor inverkan eWOM har. eWOM är 

idag en växande marknadsföringskanal som är en väsentlig del för många företag, men speciellt 

inom restaurangbranschen och andra tjänsteföretag. Yelp, TripAdvisor och Facebook, är sidor 

som alla erbjuder möjligheten för kunder att recensera och ge betyg åt restauranger. Digitala 

recensioner kan därmed spela en viktig roll för kundernas köpbeslutprocess, om de väljer att gå 

till restaurangen eller inte. 

Sammanfattningsvis för att svara på vår första problemformulering: 

 

 Vilket samband finns det mellan restaurangers onlinerecensioner och ratings och deras 

nettoresultat? 
 

Regressionsanalysen visar att det inte finns en koppling mellan att antalet recensioner och 

ratings påverkar ett företags nettoresultat. Anledningen är mest troligt att det finns så många 

andra variabler som påverkar nettoresultatet mer än antalet recensioner och ratings. Det gick 

heller inte att påvisa någon stark korrelation mellan varken nettoresultat och recensioner, 

respektive nettoresultat och ratings. När extremvärdena togs bort gav regressionsanalysen gav 

lite högre förklaringskraft och korrelationen gav ett lite starkare samband. Testerna blev även 

mer signifikanta och därmed mer tillförlitliga. Överlag gav dock analyserna utan extremvärden 

inga avsevärda skillnader, vilket gör att detta inte påverkar slutsatsen på den första 

problemformuleringen särskilt mycket. 

 

Vår andra problemformulering lyder: 

 

 Vilket synsätt har restauranger kring eWOM och hur tror de att onlinerecensioner och 

ratings påverkar dem? Finns det skillnader i synsätten för en restaurang med lägre 

ratings jämfört med en som har högre ratings? 
 

Synen på efterforskningar skiljer sig inte för företagen emellan då båda gör efterforskningar av 

vad kunderna önskar. Många kunder utför sin research online idag, vilket gör att förväntningar 

kan byggas upp redan innan de besöker restaurangen. 

Det fanns en skillnad mellan båda restaurangerna angående hur de interagerar med sina kunder, 

när det gäller negativ eWOM. Företaget med högre rating, Matkonsulatet saknar själva 

interaktiviteten med kunderna och bemöter inte kundernas synpunkter direkt online. Medan 

Gute Grill & Bar försöker vara aktiva med att svara på recensioner, vilket ger en högre 

interaktivitet. Båda restaurangerna visar dock att lyhördhet är något som värderas högt. 

Något som ger trovärdighet för kunderna är företagets närvaro på internet men också de sociala 

signalerna som sänds ut. Det kan därför vara till fördel för restaurangerna om de är aktiva att 

interagera med kunderna på det sättet, vilket kan bygga upp relationen med dem ännu mer. Gute 

Grill & Bar tycker att eWOM är ett bra sätt för restaurangen att synas och recensioner sänder 

signaler som kan visa på ett seriöst intryck. Matkonsulatet tror dock att WOM är mer effektivt 

än eWOM, då WOM ses som mer trovärdigt än främlingars åsikter på recensionssidor. 

 

Ger restauranger kunderna bra service, så kan det visa sig i recensionerna. Kunder som till 

exempel är aktiva på sociala medier, tenderar att vara mer lojala och att skriva positiva 

recensioner för restaurangen. Så det är viktigt för restaurangerna att se till att alla deras 
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varumärke speglar deras kvalitet, trovärdighet och att de är seriösa när gäller både kunder och 

hela deras upplevelse. Ju mer positiva recensioner som ges desto större chans kan det vara att 

kunderna kommer att besöka restaurangen i framtiden. 

 

Överlag visade sig inga större skillnader mellan de två restaurangerna. Vi har fått utgå från det 

resultat vi fick och vår statistiska undersökning visade att ratings och mängden recensioner inte 

är faktorer som konkret visar sig påverka ett företags finansiella resultat. Även om det inte är 

något som direkt kan synas på en restaurangs finansiella resultat, kan det på längre sikt leda till 

att restaurangen får dåligt rykte, enbart på vad som skrivs online. För en restaurang kommer 

positiva recensioner ge helt gratis marknadsföring för företaget, men i en digital värld kommer 

även allt negativt spridas lika fort. Därför är det viktigt att kunna hantera den missnöjdhet som 

finns och kunna ta emot kritiken och eventuellt kompensera en missnöjd kund. Trots resultaten 

från analyserna behöver detta dock inte innebära att restauranger ska kolla mindre på eWOM. 

För restauranger är det viktigt att kunna hantera eWOM på bästa sätt, då detta är marknadsföring 

de inte kan påverka. Vad kunderna tycker är fortfarande en väsentlig del för ett företag och 

behövs för att kunna bygga upp en långsiktig relation. 

6.1 Praktiska bidrag 

Denna studie skulle kunna användas av restaurangägare, marknadsföringsansvariga och även 

övriga anställda i företaget. Det kan vara viktigt för dem att se vad som påverkar kunden till val 

av restaurang. En annan lärdom av den här studien som företagen kan ta med sig är att även om 

inte recensioner och ratings har en avsevärd påverkan på nettoresultatet, så är det ändå en viktig 

del av marknadsföringen som måste fungera. Internet är en stor del av samhället idag och de 

flesta kunderna finns just där och därför är det en bra sak om restauranger även de befinner sig 

där. Bland annat för att skapa en kommunikation med sina kunder men också för att 

marknadsföra sig och sprida information om restaurangen. 

6.2 Teoretiska bidrag 

Tidigare forskning har tagit upp varför konsumenter skriver recensioner och vilka 

restaurangupplevelser som kan bidra till positiv eWOM. Det som vi tyckte saknades var 

forskning om restaurangers perspektiv och deras syn på eWOM och dess påverkan. Denna 

studie har undersökt om nettoresultatet kan påverkas av olika faktorer som räknas som eWOM 

idag på recensionssidor och Facebook, som när vi har tittat på tidigare forskning, inte hittat 

någonting om. Internet är en stor marknadsföringskälla och vi tyckte det var rätt i tiden att 

undersöka just dess påverkan på företag. 

Vad vår forskning kan bidra till för att föra forskningsfältet framåt är att vi kom fram till att det 

finns ingen signifikant påverkan av recensioner och ratings men det kan finnas fler faktorer som 

påverkar tillsammans med dem variabler som vi har tagit upp i denna studie. 

  



33 
 

7. Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning kan vara att ta hänsyn till fler eller andra oberoende variabler. 

Det finns många andra faktorer inom marknadsföringen som kan påverka, till exempel 

annonser, tv och olika typer av event. Företagets egna kostnader samt yttre faktorer så som 

konkurrenter, efterfrågan eller mattrender, är även variabler som kan ta hänsyn till. 

Teorin som tar upp vad som påverkar en kunds beslut, kan vara bra att studera vidare på. Det 

är en viktig del av restaurangers vardag, att få kunder att känna sig hörda men också att just de 

är viktiga för restaurangen. Vidare och mer djupgående forskning om just det området skulle 

varit intressant att se. 

 

Det hade även varit intressant att fokusera på att jämföra resultatet med en mindre stads resultat 

för att se om det finns någon signifikant skillnad på påverkan av ratings och recensioner på 

nettoresultat mellan en storstad, i detta fall, och en mindre stad i form av storlek och antal 

invånare. Ett annat förslag till framtida forskning är att enbart fokusera på ett fåtal restauranger 

och djupare analysera vad exakt som skrivs i recensionerna 
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9. Bilagor 

Bilaga 1- Urval av restauranger 

Namn Nettoresultat 2014 (kr) Totalt antal 

recensioner 

Rating 

1.The Hairy Pig Deli 29000 509 4,8 

2. Itamae Izakaya 49000 100 4,7 

3. Corner Club 259000 96 4,7 

4. Corvina Enoteca -99000 215 4,6 

5. Gro -220000 148 4,6 

6. Nook 219000 151 4,6 

7. Matkonsulatet 42000 136 4,6 

8. Omnipollos Hatt 0 181 4,6 

9. 18 smaker glassmakeri -421000 146 4,6 

10. Stikkinikki 219000 522 4,6 

11. Erlands 15000 202 4,6 

12. Mormors Kök 143000 150 4,6 

13. Torget 5013000 250 4,5 

14. Meatball-For the People 2174000 396 4,5 

15. Shahrzad -622000 143 4,5 

16. Speceriet 444000 148 4,5 

17. Da Peppe Ristorante 219000 234 4,5 

18. Coco & Carmen -15000 40 4,5 

19. Locals 110000 66 4,5 

20. Garage del Gusto -141000 138 4,5 

21. Barrels Burgers & Beer -6000 469 4,4 

22. Nybrogatan 38 842000 293 4,4 

23. Carls Deli 147000 78 4,4 

24. La Grande Rue 6000 26 4,4 

25. Greasy Spoon -349000 185 4,4 

26. Bakfickan -1618000 113 4,3 

27. Akkurat 38000 1537 4,3 

28. Pho & Bun 0 72 4,3 

29. Underbar 594000 140 4,3 

30. Bistro Pastis -16000 307 4,3 

31. Knut 127000 268 4,3 

32. Tradition -1732000 451 4,3 

33. Matdistriktet 1012000 32 4,3 

34. Råkultur -3000 436 4,3 

35. Bistrot Paname 132000 131 4,3 

36. Wiströms Pub 610000 523 4,3 

37. Babette -698000 49 4,3 

38. 19 Glas Bar & Matsal -133000 393 4,3 

39. Minh Mat -250000 116 4,3 

40. Stampen 1711000 658 4,3 



 
 

41. Austin Food Works 0 149 4,3 

42. Nya Blå Dörren 1829000 760 4,2 

43. Hermitage 226000 514 4,2 

44. Hermans 519000 1591 4,2 

45. Tutto Bello 0 387 4,2 

46. Pizza Hatt -62000 133 4,2 

47. Paradiset 0 225 4,2 

48. Dell'Attore 41000 102 4,2 

49. Kaferang 257000 47 4,2 

50. Adam & Albin Matstudio 1538000 103 4,2 

51. Gnarly Burger -1415000 164 4,2 

52. Flippin' Burgers 3275000 946 4,1 

53. Oljebaren 348000 186 4,1 

54. Luzette -2000 260 4,1 

55. Fotografiska -814000 7655 4,1 

56. Mäster Anders 29000 375 4,1 

57. Pelikan 3926000 1431 4,1 

58. Soldaten Svejk 313000 825 4,1 

59. Eriks Bakficka 0 199 4,1 

60. Tabbouli Södermalm 1764000 202 4,1 

61. Petite France 3000 513 4,1 

62. Urban Deli (Nytorget) 1092000 1222 4,1 

63. Ramblas 360000 363 4,1 

64. Mälarpaviljongen 242000 1099 4,1 

65. Sthlm New Deli -173000 25 4,1 

66. Black & Brown Inn 344000 121 4,1 

67. Broms -2654000 265 4,0 

68. Tranan 1869000 586 4,0 

69. Nytorget 6 2174000 241 4,0 

70. Häktet 200000 243 4,0 

71. Mamadou -27000 200 4,0 

72. Waipo 199000 340 4,0 

73. Yuc Mexican -2322000 194 4,0 

74. Ecobaren 209000 53 4,0 

75. Shogun(Stora Nygatan) 959000 96 4,0 

76. Koreana 93000 93 4,0 

77. Vurma 297000 47 3,9 

78.Mosebacke Etablissemanget 0 95 3,9 

79. Cafe Dox -188000 46 3,9 

80. Kafé Himlavalvet 169000 53 3,9 

81. Kåken/Niklas 0 328 3,8 

82. Vapiano (Gamla Stan) 5000 1454 3,8 

83. Blå Porten 3384000 463 3,8 

84. Gute Grill & Bar -599000 259 3,8 

85. The Bishops Arms 

(Vasagatan) 

-129000 869 3,8 

86. Urban Deli(Sveavägen) 1092000 131 3,6 

87. Café Tabac 41000 273 3,5 



 
 

88. Café Panorama 171000 115 3,5 

89. Cafe Egoiste 243000 180 3,5 

 

  



 
 

Bilaga 2- Intervjuguide 

 

- Händer det att ni går in på olika recensionssidor och tittar på vad folk har skrivit/vad de 

satt för rating?(Exempelvis, Tripadvisor, Yelp, Facebook) Om ja, vilka sidor kollar ni? 

 

- Ser ni det som något positivt eller negativt att kunder har möjlighet att recensera/ge 

ratings av er restaurang online? 

 

- Påverkas ni av recensioner som skrivs online och om ja, på vilket sätt då? 

 

- Hur mycket tror ni att kunder påverkas och tittar på recensioner innan de kommer till er 

restaurang? 

 

- Är ni aktiva och hanterar eventuella synpunkter/missnöjdhet från kunder online? 
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