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Reco.se inför BankID för att verifiera riktiga personer bakom 
omdömen om företag 
 
På rekommendationssajten reco.se skriver konsumenter omdömen för att hjälpa andra konsumenter att 
hitta bra leverantörer och samtidigt undvika dåliga. Reco.se utlovar riktiga rekommendationer och 
omdömen om företag från tidigare kunder. För att kunna verifiera och säkerställa riktigheten inför reco.se 
krav på identifikation och implementerar nu BankID. 
 
På reco.se publiceras information om Sveriges företag tillsammans med användarnas egna åsikter om olika 
företag. Med införandet av BankID säkerställs att det är en verklig person bakom varje omdöme vilket gör att 
man som konsument kan lita på att de rekommendationer och omdömen som ligger på reco.se är riktiga. 
 

- Det är viktigt att konsumenter som läser omdömen på reco.se kan känna sig trygga i att omdömet 
beskriver en riktig kundupplevelse. På många andra plattformar och sajter kan vem som helst skriva 
nästan vad som helst, oavsett om de använder sig av ett alias eller kanske aldrig har varit i kontakt 
med företaget överhuvudtaget.  Här ser vi oss som den enda rekommendationsplattformen med 
riktiga omdömen från tidigare kunder. I och med införandet av BankID säkerställer vi den positionen 
ytterligare, säger Tobias Basilius, vd på Reco. 

 
Rekommendationer har enligt undersökningar* en stark påverkan hos konsument i valet av leverantör, oavsett 
tjänst. Det finns dock en inte är helt obefogad skepsis hos allmänheten kring vem som har skrivit omdömena.  

 
- Eftersom rekommendationer har en sådan stark påverkan på konsumenter försöker en del företag 

fuska genom att till exempel skapa flera konton och skriva rekommendationer om sin egen 
verksamhet, sin väns eller släktnings. Vi har lagt ner mycket resurser på att städa upp och plocka bort 
rekommendationer som inte har en trovärdig avsändare. Med BankID kan vi nu säkerställa riktigheten 
i  tjänsten eftersom det finns en verklig person med tydlig identitet bakom varje rekommendation. 
Dessutom konkurrerar företagen på lika villkor, ingen kan fuska sig till ett oförtjänt bra rykte. Alla 
kommer bedömas på likvärdiga grunder. Vilket är grunden i hela idén och vår vision med reco, avslutar 
Tobias Basilius. 
 

 
För ytterligare information var vänlig kontakta:  
Tobias Basilius, vd på Reco.se    
Tfn: 070-778 81 62  
Email: tobias.basilius@reco.se 
 
*Undersökningar: 
 https://www.dagensmedia.se/marknadsforing/trender/svenskarna-litar-inte-pa-varumarken-6878231 
http://www.soi2017.se/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Reco.se 
Reco.se är Sveriges största oberoende rekommendationssajt där kunder beskriver sina tidigare erfarenheter av olika 
företag. Med hög integritet och en ständig strävan efter objektivitet låter Reco.se tidigare kunder berätta vad de verkligen 
tycker om olika företag utan att censurera eller plocka bort omdömen när de är mindre fördelaktiga. Varje månad 
upptäcker och läser ca 200.000 besökare vilka företag som levererar på kundernas förväntan innan de väljer att kontakta 
ett företag. Reco.se startade 2007 och har idag cirka 500 000 kundrekommendationer spritt över ett 60-tal branscher. 
 


