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Abstrakt 
 

Kurs/nivå: 2FE16E, Kandidatuppsats 

Författare: Martin Alm, Anton Bengtsson, Pär Ivarsson 

Handledare: Dan Halvarsson 

Examinator:         Åsa Devine 

Titel: Bakomliggande motiv, alla har dem. 

Nyckelord:  e-WOM, electronic word-of-mouth, e-wom motiv, sociala medier, 

Facebook. 

 

Bakgrund: Att veta varför kunder delar med sig och sprider information om 

företag har blivit viktigt för företag om de vill effektivisera sin 

marknadsföring på Internet. Mycket av den tidigare forskningen 

gällande e-WOM har fokuserat på informationsspridningens effekt 

men inte vad kunder har för bakomliggande motiv till att sprida e- 

WOM. Forskning har också visat att det finns skillnader i hur kunder 

sprider e-WOM på sociala medier jämfört med övriga plattformar på 

Internet. Det är därmed betydelsefullt att på ett djupgående sätt 

utforska vad kunder, utifrån deras perspektiv, har för bakomliggande 

motiv till att sprida information om företag på sociala medier. 

 

Forskningsfråga: Varför sprider kunder e-WOM på sociala medier? 

Syfte:  Syftet är att utforska kunders bakomliggande motiv till spridning av 

e-WOM på sociala medier. 

 

Metod: Utförd som en fallstudie av ett enda fall genom sex stycken semi-

strukturerade intervjuer.  

 

Slutsats: Undersökningen visade att det finns 15 bakomliggande motiv till 

kunders spridning av e-WOM på sociala medier. Några av de 

bakomliggande motiven är överraskningsmomentet, möjligheten att 

påverka andra, få bekräftelse samt att vänner och bekanta ska gynnas 

av informationsspridningen.  
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Abstract 
 

Course/Level: 2FE16E, Bachelor Thesis 

Authors: Martin Alm, Anton Bengtsson, Pär Ivarsson  

Tutor: Dan Halvarsson 

Examiner:         Åsa Devine 

Title: Underlying motives, everybody has them.  

Keywords:  e-WOM, electronic word-of-mouth, e-wom motives, social media, 

Facebook. 

 

Background: Knowing why customers will share and spread information about 

companies has become important for companies if they want to 

improve their marketing on the Internet. Much of the previous 

research regarding e-WOM has focused on the effect but not about 

customers underlying motives to spread e-WOM. Research has also 

shown that there are differences in how customers spreading e-

WOM on social media compared to other platforms on the Internet. 

It is therefore significant that in a profound way explore what 

customers’, from their perspective, have for underlying motives to 

spread information about companies on social media are. 

 

Research question: Why do customers spread e-WOM on social media? 

Purpose:  The purpose of this thesis is to explore customers underlying 

motives to spread e-WOM on social media. 

 

Methodology: Conducted as a single embedded case study through six semi-

structured interviews. 

 

Conclusion: The empirical investigation revealed that there are 15 underlying 

motives for customers to spread e-WOM on social media. Some of 

the underlying motives are the element of surprise, the ability to 

influence others, to obtain confirmation and for friends and 

acquaintances to benefit from the information.  
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1. Introduktion  

Introduktionskapitlet ger en presentation av bakgrunden till forskningen gällande spridning 

av e-WOM. Kapitlet inleds med en bakgrund till de viktigaste begreppen följt av en 

problemdiskussion där forskningsområdet problematiseras. Slutligen avslutas kapitlet med 

uppsatsens syfte och forskningsfråga. 

1.1 Bakgrund 

Kommunikation som sker mellan kunder har många gånger visat sig vara mer effektfull 

jämfört med när företag kommunicerar med sina kunder (Sen & Lermann, 2007; Patino et al., 

2012). År 1967 definierades word-of-mouth        om en muntlig  on er  tion fr n en 

person till en annan angående ett varumärke  en  rodu t eller t  n t d r den  om   rider 

inform tion inte h r n got  ommer iellt intre  e   rndt       . I och med Internets ankomst 

förändrades kommunikationen mellan kunder då människor fick nya förutsättningar till att 

utbyta information om produkter och varumärken på ett snabbt, fritt och enkelt sätt, vilket 

kallas för electronic word-of-mouth (e-WOM) (Cheung & Lee, 2012; Strutton et al., 2011; 

Hutter et al., 2013). Den vanligaste definitionen av e-WOM (Lopez & Sicilia, 2013; Meuter et 

al., 2013) är positiva eller negativa uttalanden av faktiska, före detta eller potentiella kunder 

om en produkt eller ett företag, som görs tillgänglig för en mängd olika människor och 

institutioner via Internet (Hennig-Thurau et al., 2004). Vidare menar Hennig-Thurau et al. 

(2004) att kunders uttalanden syftar till informationsspridning.  

 

Gällande spridning av information mellan kunder har forskning visat att e-WOM är mer 

effektfullt än traditionell WOM (Trusov et al., 2009; Vázquez-Casielles et al., 2013; Patino et 

al., 2012). Kommunikationen i e-WOM sker skriftligt vilket gör att den inte är beroende av tid 

och plats eller kräver en fysisk närvaro (Cheung & Lee, 2012; Strutton et al., 2011; Libai et 

al., 2010), vilket i sin tur har förenklat spridningen av information mellan kunder (Kawakami 

et al., 2013; Cheung & Lee, 2012; Lopez & Sicilia, 2013, Berger & Iyengar, 2013). I och med 

uppkomsten av sociala medier har spridning av information på Internet blivit än mer effektiv 

(Kietzmann et al., 2011; Hutter et al., 2013; Ang, 2011).    

 

År 2010 fanns det enligt Kietzmann et al. (2011) mer än 100 miljoner bloggar, och mer än 

145 miljoner användare skickade i genomsnitt 90 miljoner inlägg på Twitter per dag. Detta 

menar Kietzmann et al. (2011) visar på den stora mängden information som sprids varje dag 

på sociala medier. Hur sociala medier använts av befintliga och potentiella kunder har 
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förändrats över tiden och därmed har det blivit mer betydelsefullt för företag att ta del av vad 

som sägs där (Ang, 2011). Tidigare använde kunder Internet för att ta del av information som 

kunde vara dem till hjälp vid köp av produkter eller tjänster, men i och med uppkomsten av 

sociala medier har de börjat använda dessa plattformar för att sprida e-WOM genom att dela 

och diskutera information (Kietzmann et al., 2011; Ang, 2011; Hutter et al., 2013).  

1.2 Problemdiskussion 

Företag har en stor möjlighet att ta del av värdefull information om sina och andras produkter 

eller tjänster på sociala medier eftersom kunder sprider e-WOM på dessa plattformar (Jeong 

& Jang, 2010; Patino et al., 2012; Kietzmann et al., 2011). Samtidigt har många företag inte 

kunskapen om hur de ska gå tillväga för att ta del av denna kommunikation, trots att det kan 

ha en betydande påverkan på dess rykte, försäljning och till och med överlevnad (Kietzmann 

et al., 2011). Ett annat dilemma för företag är att de inte har möjlighet att kontrollera och 

påverka kunders informationsspridning i och med sociala medier och dess inverkan på 

informationsflödet (Kietzmann et al., 2011; Ho & Dempsey, 2010; Patino et al., 2012). Å 

andra sidan kan företagen inte bortse från att vara aktiva där då denna närvaro kan 

effektivisera marknadsföringen (Jeong & Jang, 2010; Abrantes et al., 2013). Detta eftersom 

kunder som använder sociala medier kan fungera som gratis-marknadsförare, då de kan sprida 

en positiv bild av företaget och dess varumärke (Alexandrov et al., 2013; Jeong & Jang, 

2010). 

 

Kunder kan ha olika motiv till att sprida e-WOM såsom att uttrycka frustration, hjälpa andra, 

söka bekräftelse och känna grupptillhörighet (de Matos & Rossi, 2008; Cheung & Lee, 2012; 

Alexandrov et al., 2013). Problematiken ligger i att kunder kan känna ett så pass starkt behov 

av att sprida e-WOM att de är villiga att förvränga sanningen (Patino et al., 2012; Lee & 

Youn, 2009). Detta kan exempelvis ske då en person tror sig besitta mycket kunskap inom ett 

visst område men kunskapen används i fel sammanhang (Jeong & Jang, 2010). Kunder kan 

även vilja påverka andra i syfte att själva må bra, vilket leder till att felaktig information 

sprids (Alexandrov et al., 2013). Vidare kan det ses som ett incitament för kunder att sprida e-

WOM då kunder anses vara mer trovärdiga än företag som informationskälla, eftersom de inte 

ses ha ett kommersiellt intresse (Patino et al., 2012; Tsao & Heish, 2012).   

 

Enligt Hennig-Thurau et al. (2004) går mycket av forskningen om WOM att applicera till den 

gällande e-WOM, då skillnaden mellan dessa begrepp anses vara liten. Å andra sidan skiljer 
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sig WOM och e-WOM åt på så många sätt att forskning behöver bedrivas separat (Cheung & 

Lee, 2012; Lee & Youn, 2009). Mycket av den tidigare forskningen gällande e-WOM har 

även fokuserat på informationsspridningens effekt samt hur e-WOM påverkar kunders 

köpbeslut (Cheung & Lee, 2012; Jeong & Jang, 2010) men inte vad kunder har för 

bakomliggande motiv till att sprida information via Internet (Cheung & Lee, 2012; Abrantes 

et al., 2013; Hennig-Thurau et al., 2004; Jeong & Jang, 2010; Yoo et al., 2013; Yoon, 2012).  

 

En del av den tidigare forskningen har även baserats på sekundärdata gällande motiven till 

varför kunder sprider e-WOM (de Matos & Rossi, 2008; Sen & Lerman, 2007) men få har 

själva, genom primärdata, undersökt vad kunder har för motiv till spridningen. Många 

forskare har vidare använt sig av kvantitativa metoder för att få en generell förståelse gällande 

spridningen (Lee & Youn, 2009; Alexandrov et al., 2013; Vázquez-Casielles et al., 2013; Ho 

& Dempsey, 2010) och därmed har inte en djupgående förståelse till spridningen erhållits. 

Samtidigt visar forskning att det finns skillnader i hur kunder sprider e-WOM på sociala 

medier jämfört med övriga plattformar på Internet (Ang, 2011; Kietzmann et al., 2011; Hutter 

et al., 2013). Enligt Hutter et al. (2013) kan därmed forskning gällande spridning av e-WOM 

på sociala medier ses som begränsad. Således kan vidare forskning av varför kunder sprider e-

WOM på sociala medier ge en djupare förståelse inom ämnesområdet om det görs utifrån 

kunders perspektiv.  

1.3 Syfte 

Syftet är att utforska kunders bakomliggande motiv till spridning av e-WOM på sociala 

medier. 

1.4 Forskningsfråga 

- Varför sprider kunder e-WOM på sociala medier? 
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2. Teoretiskt ramverk      

I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket för undersökningen att presenteras. Först 

introduceras motiv till spridning av e-WOM, därefter presenteras de centrala teorierna som 

ämnesområdet består av och kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

2.1 Motiv till spridning av e-WOM 

Redan på 1960-talet talade forskare om olika motiv för att förklara varför människor sprider 

WOM (Mee-Shew et al., 2007). Dessa motiv inkluderar exempelvis produktengagemang, 

tillfredsställelse, omtanke gentemot andra och att använda WOM för att utveckla och förbättra 

relationer (Mee-Shew et al., 2007). Med tanke på den begreppsmässiga närheten av 

traditionell WOM och e-WOM, kan motiv till spridning av traditionell WOM även vara 

relevanta att studera för e-WOM (Hennig-Thurau et al., 2004; Jeong & Jang, 2010; Zhang & 

Lee, 2012). De mest centrala motiven ses vara altruism, kollektivism och egoism (Cheung & 

Lee, 2012; Jeong & Jang, 2010; Zhang & Lee, 2012) som alla uppkom under slutet av 1990-

talet (Jeong & Jang, 2010; Sundaram et al., 1998; Angelis et al., 2012) samt tillfredsställelse 

som uppkom som ett viktigt motiv under 1960-talet (de Matos & Rossi, 2008; Oliver, 1980). 

2.1.1 Tillfredsställelse 

Huruvida kunders tillfredsställelse påverkar deras informationsspridning om ett företags 

produkter eller tjänster har studerats under lång tid (Oliver, 1980; de Matos & Rossi, 2008). 

Kunder anses utvärdera prestandan av en produkt eller tjänst genom att jämföra det upplevda 

värdet med vad de förväntade sig före köpet (Oliver, 1980; de Matos & Rossi, 2008; 

Heitmann et al., 2007). Å andra sidan är tillfredsställelse något som kunder utvärderar utifrån 

flera upplevelser av samma produkt- eller tjänsteleverantör över tid (Bolton & Drew, 1991). 

Då detta sker under lång tid menar Bolton och Drew (1991) att kunders utvärdering speglar i 

högre grad vilken attityd kunder har till ett företag. Detta styrker de Matos och Rossi (2008) 

som även menar att kundtillfredsställelse innehåller emotionella komponenter som påverkar 

kunders köpbeteende.  

 

Enligt Heitmann et al. (2007) har tillfredsställelse traditionellt sett utgjorts av kunders 

bedömning av en produkt efter köp. Dock menar Heitmann et al. (2007) att tillfredsställelse 

eller missnöje inte bara har att göra med produkten kunden valt, utan varje del i köpprocessen 

påverkar helhetsintrycket och därmed hur tillfredsställd kunden blir med en produkt. Hur 

tillfredsställda kunder är med en produkt beror även på egenskaperna den har samt vilka 

valmöjligheter de haft vid köpet (Heitmann et al., 2007).  
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Enligt de Matos och Rossi (2008) inverkar kundtillfredsställelse på spridning av e-WOM och 

intentionerna för återköp. Det finns två orsaker som påverkar sannolikheten att kunder sprider 

e-WOM baserat på tillfredsställelse (Maxham & Netemeyer, 2003; de Matos & Rossi, 2008). 

För det första kan kunder vara villiga att berätta om huruvida produkten eller tjänsten 

överträffade förväntningarna (Maxham & Netemeyer, 2003). För det andra menar Maxham 

och Netemeyer (2003) att om förväntningarna underträffas kan det resultera i att kunder 

ventilerar sina negativa känslor, vilket kan göras för att minska ångest, uttrycka ilska och 

frustration eller för att varna andra så att de kan undvika liknande upplevelser. Kunders 

tillfredsställelse från hur de blir bemötta efter att företaget begått ett misstag, mer känt som 

service recovery, påverkar deras intentioner för återköp (de Matos & Rossi, 2008). Således 

påverkas tillfredsställelsen av huruvida kunder anser att de har blivit korrekt kompenserade av 

företaget eller inte (Maxham & Netemeyer, 2003; de Matos & Rossi, 2008). 

2.1.2 Altruism 

Altruism syftar till att en person delar sina kunskaper till andra kunder för att förbättra deras 

välfärd utan att få belöning för mödan (Cheung & Lee, 2012; Phelps et al., 2004; Sundaram 

et., 1998). Altruistiska handlingar kan definieras som osjälviska åtgärder som baseras på 

vänlighet och tillgivenhet (Ho & Dempsey, 2010; Zhang & Lee, 2012). Altruism har visat sig 

vara ett huvudsakligt motiv till informationsspridning på Internet (Zhang & Lee, 2012) och 

anledningen till att personer vill dela med sig av sin kunskap kan vara att de känner glädje av 

att kunna hjälpa andra (Cheung & Lee, 2012; Jeong & Jang, 2010; Phelps et al., 2004). 

 

Altruism och omtanke gentemot andra ökar enligt Alexandrov et al. (2013) kunders 

benägenhet att sprida e-WOM. När det kommer till att sprida e-WOM kan altruistiska motiv 

vara det mest centrala för att uppfylla behovet av att känna sig uppskattad och få positiv 

uppmärksamhet från andra (Ho & Dempsey, 2010; Zhang & Lee, 2012). Vidare menar Zhang 

och Lee (2012) att empati är knutet till altruism då folk är måna om att andra ska dra fördel av 

deras informationsspridning.  

 

Enligt Cheung och Lee (2012) är altruism endast ett motiv till att sprida positiv e-WOM. En 

annan synvinkel är att altruism kan vara ett motiv till att sprida både positiv och negativ e-

WOM (Alexandrov et al., 2013; Jeong & Jang, 2010; Sundaram et al., 1998; Phelps et al., 

2004; Zhang & Lee, 2012). Enligt Sundaram et al. (1998) kan människor ha ett behov av att 

rekommendera produkter vidare till andra och på så sätt hjälpa andra kunder att göra ett 
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välgrundat köpbeslut. Å andra sidan kan altruism vara ett motiv till att hjälpa andra kunder 

genom att varna dem för negativa upplevelser som är kopplade till produkter eller tjänster 

(Alexandrov et al., 2013; Zhang & Lee, 2012; Hennig-Thurau et al., 2004; Phelps et al., 

2004). Detta styrker Mee-Shew et al. (2007) som även menar att det är en större sannolikhet 

att kunder sprider negativ e-WOM till ett större antal okända kunder i syfte att varna, snarare 

än att sprida positiv e-WOM i syfte att rekommendera produkter eller tjänster.  

2.1.3 Kollektivism  

Kollektivism definieras enligt Cheung och Lee (2012) som en drivkraft med det yttersta målet 

att öka välfärden för en grupp vilken grupp de eller ett kollektiv. Med andra ord vill individer 

med ett kollektivistiskt motiv bidra med sin kunskap för att hjälpa hela gruppen snarare än att 

tillgodose sitt egna behov (Alexandrov et al., 2013; Cheung & Lee, 2012). Vidare menar 

Cheung och Lee (2012) att kollektivism kan kopplas till teorier gällande människans sociala 

identitet, det vill säga att individer får en social identitet beroende på vilken grupp de tillhör. 

Detta kan komma till uttryck genom att de i vissa fall identifierar sig som medlemmar i en 

grupp och är således mer benägna att agera utifrån vad gruppen står för (Cheung & Lee, 

2012). Människans behov av att knyta an till andra personer, underhålla relationer och känna 

en social tillhörighet är sedan länge känt (Alexandrov et al., 2013). Detta har dock fått en allt 

större effekt på spridningen av e-WOM då kunder på ett snabbare och enklare sätt kan komma 

i kontakt med varandra (Alexandrov et al., 2013).  

 

Enligt Hennig-Thurau et al. (2004) kan kommunikation på webbaserade plattformar vara 

förknippat med att kunder vill bli en del av en virtuell gemenskap. Att känna tillhörighet i 

virtuella gemenskaper kan vara en fördel då kunden får känna social tillhörighet (Hennig-

Thurau et al., 2004; Phelps et al., 2004; Alexandrov et al., 2013; Dien et al., 2013). Detta kan 

ses vara ett viktigt motiv till spridningen av e-WOM då det görs i syfte att hjälpa andra 

människor genom att förmedla personers åsikter och erfarenheter om ett företag (Alexandrov 

et al., 2013). 

 

Enligt Alexandrov et al. (2013) är människans behov av att känna social tillhörighet 

förknippat med spridning av endast positiv e-WOM. Således ses kollektivism som ett motiv 

som inverkar på kunders spridning av positiv e-WOM (Alexandrov et al., 2013). Vidare 

menar Angelis et al. (2012) att människan i en social grupp kan komma att vilja värna om sin 

sociala identitet, vilket i sin tur kan påverka dess spridning av positiv e-WOM på ett annat 

sätt.  
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2.1.4 Egoism  

Egoism är ett av de huvudsakliga motiven till varför kunder väljer att sprida information 

genom e-WOM (Jeong & Jang, 2010). Egoismen kan delas in i rykte och ömsesidighet som 

utgör två olika aspekter till varför kunder sprider e-WOM på Internet, där syftet inte är att 

hjälpa andra utan snarare att tillgodose personens egna behov (Cheung & Lee, 2012). Rykte 

handlar om människans behov av självförstärkning samt att de vill skapa en viss bild av sig 

själv inför andra (Alexandrov et al., 2013). Detta kan exempelvis uppstå då individer vill 

framstå som experter gentemot andra (Cheung & Lee, 2012). Detta kan också förknippas med 

att människan har ett behov av att söka positiva utvärderingar från andra för att själv kunna 

må bra (Angelis et al., 2012; Alexandrov et al., 2013; Sundaram et al., 1998). Ömsesidighet 

handlar i sin tur om fördelen som individer upplever genom att engagera sig i sociala utbyten 

(Cheung & Lee, 2012). När två personer utbyter information handlar ömsesidighet om 

reciprocitet, vilket innebär att den person som ger hjälp förväntar sig något tillbaka i 

framtiden och den som får hjälp känner sig skyldig att försöka återgälda hjälpen (Cheung & 

Lee, 2012).          

 

Vidare menar Cheung och Lee (2012) att kunder som vill få ett rykte på Internet, i syfte att 

stärka sin självbild, har en högre tendens till att sprida e-WOM. Människor som delar med sig 

av kunskap på Internet värdesätter även en ömsesidighet, då detta utbyte driver dem att vara 

aktiva och dela information där (Cheung & Lee, 2012). Abrantes et al. (2013) menar att ju fler 

kunder som interagerar i en grupp, desto större är sannolikheten att de kommer att använda e-

WOM för att dela med sig av sina kunskaper och därmed förbättra deras rykte som experter 

om specifika produkter. 

 

Kunder som använder sig av egoistiska motiv för att sprida negativ e-WOM är ytterst 

ovanliga eftersom de vill framstå som intelligenta kunder (Sundaram et al., 1998; Alexandrov 

et al., 2013). Intelligenta kunder menar Sundaram et al. (1998) är personer som noga tänker 

igenom sina köpbeslut vilket resulterar i att de sällan utsätts för negativa upplevelser, därför 

tenderar de i större utsträckning att sprida positiv e-WOM. Detta motsäger Angelis et al. 

(2012) som istället menar att kunder kan ha som syfte att stärka självbilden genom att sprida 

negativ e-WOM. Detta kan ske då personer sprider e-WOM om produkter eller tjänster 

baserade på andra personers negativa erfarenheter, såsom ett misslyckat köp. Angelis et al. 

(2012) fortsätter och menar att detta kan ta sig uttryck genom att personer som sprider andras 

negativa erfarenheter mår bättre av det eftersom de inte drabbats själva. 
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2.2 Summering av kapitlet  

Teoretiska koncept Sammanfattning  

Tillfredsställelse Vid utvärdering av en produkt eller tjänst jämför kunder det 

upplevda värdet med vad de förväntade sig före köpet (de Matos & 

Rossi, 2008). Varje del i köpprocessen påverkar hur tillfredsställd 

kunden blir (Heitmann et al., 2007). Tillfredsställelse påverkas 

också av företagets bemötande av kunden efter att företaget begått 

ett misstag (de Matos & Rossi, 2008). 

Altruism Altruism syftar till att en person delar sina kunskaper till andra 

kunder för att förbättra deras välfärd utan att få belöning för 

mödan (Cheung & Lee, 2012). Altruistiska handlingar definieras 

som osjälviska åtgärder baserade på vänlighet och tillgivenhet (Ho 

& Dempsey, 2010).  

Kollektivism Kollektivism definieras enligt Cheung och Lee (2012) som en 

drivkraft med det yttersta målet att öka välfärden för en grupp eller 

ett kollektiv. Individer med ett kollektivistiskt motiv vill bidra med 

sin kunskap för att hjälpa hela gruppen snarare än att tillgodose sitt 

egna behov (Alexandrov et al., 2013).  

Egoism Egoismen kan delas in i rykte och ömsesidighet som utgör två 

olika aspekter till varför kunder sprider e-WOM på Internet och 

där syftet inte är att hjälpa andra utan snarare att tillgodose 

personens egna behov (Cheung & Lee, 2012). Rykte handlar om 

människornas behov av självförstärkning samt att de vill skapa en 

viss bild av sig själva inför andra (Alexandrov et al., 2013). 

Ömsesidighet handlar i sin tur om fördelen som individer upplever 

genom att engagera sig i sociala utbyten (Cheung & Lee, 2012). 

  
Tabell 1. Summering av kapitlet Teoretiskt ramverk 
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras hur undersökningen genomfördes. Kapitlet består av ett teoretiskt 

ramverk av tillgängliga metoder, följt av författarnas motivering till de valda metoderna och 

kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

3.1 Tillvägagångssätt 

3.1.1 Induktion kontra deduktion 

Induktion och deduktion är de två vanligaste tillvägagångssätten inom forskning (Bryman & 

Bell, 2011). I deduktiv forskning börjar forskarna med att studera existerande teorier för att 

testa huruvida dessa kan bekräftas eller förkastas genom hypoteser (Bryman & Bell, 2011; 

Ghauri & Grönhaug, 2005). Vidare är den deduktiva forskningen intresserad av att förklara 

kausalitet och att dra generella slutsatser utifrån forskarnas ögon, vilket är vanligt vid 

kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011).  

 

Den induktiva processen involverar att forskarna drar generella slutsatser utifrån 

observationer och från dem skapas teorin, vilket är vanligt i kvalitativ forskning. I den 

induktiva forskningen börjar forskarna med att samla in data, utan ett teoretiskt ramverk och 

den insamlade datan analyseras sedan. Därifrån kan generella slutsatser dras, således skapar 

undersökningen forskarnas teori (Bryman & Bell, 2011). Den induktiva forskningen är 

intresserad av att få en djupare förståelse och utforska varför saker är som de är utifrån 

respondentens ögon (Bryman & Bell, 2011). Det innebär att forskarna drar slutsatser genom 

logiska resonemang och hämtar sin problemformulering ur praktiska problem snarare än 

teoretiska (Ghauri & Grönhaug, 2005). I induktiv forskning använder forskarna ofta 

forskningsfrågor istället för hypoteser (Bryman & Bell, 2011).  

 

Den induktiva forskningen kan ses involvera en viss deduktion och vice versa (Bryman & 

Bell, 2011; Saunders et al., 2009). Om en deduktiv undersökning involverar hypotesprövning 

och hypotesen bekräftas så kommer den att revidera den ursprungliga teorin och således 

innehåller den ett induktivt synsätt då forskarnas observationer ändrar den ursprungliga teorin 

(Bryman & Bell, 2011). Induktiv forskning involverar också en viss deduktion. När den 

teoretiska reflektionen av en viss data har utförts kan forskarna vilja samla in ytterligare data 

för att fastställa förhållandena i vilka en teori kommer att hålla eller inte (Bryman & Bell, 

2011). 
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Tillvägagångssättet för denna undersökning har genomförts utifrån en deduktiv undersökning 

då den har sin grund i befintlig teori men med induktiva element. Eftersom det är en 

undersökning som inte har som syfte att generalisera resultatet utan ämnar få en djup 

förståelse. Denna undersökning har varit öppen för vad som kommer fram från 

datainsamlingen, det vill säga ett induktivt synsätt, men undersökningen utgår fortfarande 

ifrån existerande teorier vilket utgör ett deduktivt synsätt.  

3.1.2 Kvantitativ kontra kvalitativ undersökning 

Två olika strategier kan användas i en undersökning, antingen kvantitativ eller kvalitativ 

(Kenneth, 2000). En kvantitativ undersökning är en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering när det gäller insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2011). Den används 

när det finns ett behov eller önskan av att generalisera resultatet och dra slutsatser om en hel 

population (Bryman & Bell, 2011; Kenneth, 2000; Saunders et al., 2009).  Detta eftersom 

mätning utgör grunden till att beräkna och bedöma samband mellan olika faktorer och är 

således en avgörande aspekt till att kunna generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2011; 

Kenneth, 2000). Begrepp utgör teorins byggstenar och för att kunna använda dem i en 

kvantitativ undersökning måste de kunna mätas och därför sätts siffror på variablerna. Analys 

av undersökningen kan ske genom att analysera en, två eller fler variabler samtidigt (Bryman 

& Bell, 2011). Vidare är en kvantitativ undersökning förknippat med att forskarna testar en 

teori för att kunna förklara, kontrollera och förutsäga ett ämnesområde (Sogunro, 2002). 

Forskarna utsätter teorin för hypotestester genom att fastställa om generaliseringarna av teorin 

stämmer eller inte (Sogunro, 2002). I en kvantitativ undersökning ses undersökningen utifrån 

forskarnas perspektiv (Bryman & Bell, 2011).   

 

En kvalitativ undersökning lägger vikt vid ord och inte kvantifiering när det gäller insamling 

och analys av data, där forskarna försöker få en djupare förståelse i det studerade ämnet 

(Bryman & Bell, 2011; Kenneth, 2000; Sogunro, 2002). Det finns inget syfte att mäta i en 

kvalitativ undersökning då den ses utifrån respondentens perspektiv (Bryman & Bell, 2011). 

Forskarna vill således samla in omfattande data från många variabler och i en naturlig miljö, 

då forskarna ska kunna fånga en sanningsenlig verklighetsbild (Sogunro, 2002). Kvalitativa 

undersökningar handlar ofta om att få en förståelse för ett socialt eller mänskligt problem som 

är komplext (Sogunro, 2002). Denna strategi tillåter även forskarna att undersöka frågor på 

djupet och insamling av data behöver således inte vara begränsat till förutbestämda begrepp, 

samt att forskarna närsomhelst under insamlingen kan gå tillbaka i processen och få 

ytterligare svar från respondenterna (Kenneth, 2000). Därför menar Bryman och Bell (2011) 
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att forskarna kan utföra empiri och analys parallellt. Istället för att börja undersökningen 

utifrån existerande teorier, och låta teorin vägleda undersökningen, ska i en kvalitativ 

undersökning inleda den med ett öppet sinne som fångar respondentens verklighetsbild 

(Kenneth, 2000).  

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning utgjordes av en kvalitativ undersökning eftersom 

syftet var att utforska de bakomliggande motiven gällande spridningen av e-WOM på sociala 

medier. Detta eftersom forskarna fick möjlighet till en mer djupgående förståelse för det 

studerade området i stället för en mer generell förståelse som genereras av en kvantitativ 

undersökning. En kvalitativ undersökning var också mest lämplig då det gavs möjlighet att 

ställa frågor om varför kunder sprider e-WOM och på vilket sätt de gör det, vilket 

överensstämmer med det valda syftet för undersökningen. Det ansågs också vara mest 

fördelaktigt då respondenterna kunde svara med sina egna ord i stället för att behöva svara på 

förutbestämda svarsalternativ. Det fanns även möjlighet att avvika från intervjuguide och 

ställa uppföljningsfrågor som ledde till mer djupgående svar.  

 3.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesign kan beskrivas som den plan som forskarna använder för att besvara 

forskningsfrågorna (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009). En forskningsdesign utgör 

en struktur som styr och vägleder hur forskarna använder sig av en viss metod och hur data 

som genereras från undersökningen ska analyseras (Bryman & Bell, 2011). När forskarna ska 

planera hur data från en undersökning ska samlas in finns det tre huvudsakliga typer av 

forskningsdesign att välja mellan: den förklarande-, den beskrivande- och den utforskande 

designen (Malhotra, 2010; Saunders et al., 2009).  

 

En förklarande design används för att fastställa huruvida en variabel bestämmer eller orsakar 

värdet av en annan variabel (Ghauri & Grönhaug, 2005; Bryman & Bell, 2011). 

Undersökningar som etablerar kausala samband mellan variabler kan kallas för en förklarande 

design och används vanligen vid kvantitativa undersökningar (Saunders et al., 2009). 

Tyngdpunkten ligger här på att studera en situation eller ett problem för att förklara 

sambanden och eventuella likheter mellan variabler (Saunders et al., 2009) och är således ofta 

förknippat med kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). Samtidigt menar Saunders et al. 

(2009) att orsak-och-verkan mellan variabler ofta görs genom experiment. Inom denna design 
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finns det strikta krav på forskningen, så som att orsaken måste ske innan effekten, vilket gör 

den komplicerad, tidskrävande och dyr att utföra (Ghauri & Grönhaug, 2005).  

 

En beskrivande forskningsdesign syftar till att beskriva en population genom att besvara 

frågor om vem, vad, när, var och hur samt att få en djupare förståelse om det som undersöks 

(Ghauri & Grönhaug, 2005). När forskare vill fortsätta att studera ett ämne där det finns 

befintlig forskning kan de använda denna typ av design, dessutom kan den appliceras på 

situationer, personer eller händelser som forskarna vill försöka skildra på ett korrekt sätt 

(Saunders et al., 2009). Saunders et al. (2009) menar vidare att forskarna måste vara väl insatt 

i ämnet som studeras och att forskning som blir alltför beskrivande kan ses som ointressant. 

Syftet med beskrivande forskning är enligt Saunders et al. (2009) att beskriva personer, 

händelser eller situationer på ett distinkt sätt. 

 

En utforskande forskningsdesign är ofta förknippad med kvalitativa undersökningar och 

används då det finns bristande forskning inom området (Ghauri & Grönhaug, 2005). Den 

utforskande designen används många gånger som en design när forskningsproblemet är 

diffust (Bryman & Bell, 2011). Den anses därmed vara en lämplig design att använda för att 

bringa klarhet gällande ett problem (Saunders et al., 2009). En utforskande design är ett 

värdefullt instrument för att ta reda på vad som händer, söka nya insikter och att ställa frågor 

och bedöma företeelser utifrån ett nytt perspektiv (Saunders et al., 2009). Det kan forskarna 

göra genom en sökning i litteraturen, intervjua "experter" inom ämnet eller genomföra 

fokusgrupper, vilket enligt Saunders et al. (2009) är de tre huvudsakliga sätt att bedriva 

utforskande forskning. 

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning gjordes utifrån en utforskande forskningsdesign, 

då det finns existerande forskning inom ämnesområdet men där syftet var att använda dessa 

motiv för att få en djupare förståelse om varför e-WOM sprids. Denna forskningsdesign var 

också mest fördelaktig då undersökningen ämnade skildra kunders uppfattning gällande 

varför de sprider e-WOM på sociala medier. Denna undersökning syftade inte till att se 

sambanden mellan orsak-och-verkan eller att kvantifiera och generalisera något, därför valdes 

den förklarande designen bort från denna undersökning. Även om det redan finns befintlig 

forskning inom ämnesområdet så valdes inte en beskrivande forskningsdesign då 

undersökningen inte ämnar beskriva en hel population. 
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 3.3 Datakällor 

Forskare skiljer på två olika typer av datakällor, vilka utgörs av sekundärdata och primärdata 

(Bryman & Bell, 2011). Sekundärdata innebär enligt Bryman och Bell (2011) samt Greener 

(2008) att forskare analyserar material som någon annan samlat in, det vill säga material som 

inte är insamlad direkt från respondenter. Enligt Bryman och Bell (2011) använder forskare 

sig av denna typ av information av andra anledningar än att lösa problemet de identifierat, 

vilket således skiljer sig från primärdata där målet med informationen är att den ska lösa 

problemet. Vidare menar Greener (2008) att sekundärdata inte är insamlad utifrån vad 

forskarna vill uppnå med undersökningen. Det tar ofta väldigt lång tid för forskare att samla 

in stora mängder kvantitativ data och samtidigt så finns det institutioner som samlar in denna 

typ av data och i sin tur presenterar den i statistisk form (Bryman & Bell, 2011). Forskare kan 

använda sig av denna data och på så sätt spara både tid och pengar på att inte behöva samla in 

ny (Bryman & Bell, 2011; Greener, 2008). Enligt Greener (2008) kan sekundärdata bidra till 

jämförelser och vara till hjälp för att bestämma hur forskarna ska utforma 

sin forskningsdesign. En fördel med sekundärdata är att det ofta bestar av data med hög 

kvalitet, men å andra sidan är forskarna inte bekanta med materialet och det kan även saknas 

nyckelvariabler.  

 

Primärdata syftar, till skillnad från sekundärdata, till att svara på det problem som forskarna 

identifierat och det är inte information som kommer från någon annan utan det är forskarna 

som på egen hand samlat in den (Ghauri & Grönhaug, 2005). Enligt Bryman & Bell (2011) 

innebär primärdata att forskarna kan förhålla sig till uppdaterad information samtidigt som 

forskarna får tillgång till data som är specifikt anpassad för undersökningen och det problem 

som identifierats. Primärdata kan komma till användning i fall där det inte går att använda sig 

av sekundärdata eller då sekundärdata är otillräcklig (Ghauri & Grönhaug). Ghauri och 

Grönhaug (2005) menar vidare att primärdata är beroende av det identifierade 

forskningsproblemet och att denna datakälla kan ge större förståelse för varför människor 

tycker som de gör om ett ämne eller produkt. Å andra sidan kräver denna datakälla resurser 

och är både tidskrävande och kostsam (Bryman & Bell, 2011; Ghauri & Grönhaug, 2005). 

Vid användning av primärdata är forskarna beroende av att personer och företag är villiga att 

ställa upp och delta i undersökningen för att komma åt information som behövs (Ghauri & 

Grönhaug, 2005).  
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Tillvägagångssättet för denna undersökning var att använda sig av primärdata, då detta var en 

kvalitativ undersökning med en utforskande forskningsdesign, eftersom informationen kom 

direkt från respondenterna vilket var centralt för att kunna besvara forskningsfrågan. 

Sekundärdata hade kunnat användas, men då undersökningen syftar till att få en djupare 

förståelse utifrån kunders perspektiv valdes denna datakälla bort. Detta eftersom det då inte 

hade funnits möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och därmed få djupare inblick i 

respondenternas svar.  

3.4 Forskningsstrategi    

En forskningsstrategi är en teknik för insamling av data som gör det möjligt för forskarna att 

svara på undersökningens forskningsfrågor och uppfylla dess syfte (Bryman & Bell, 2011). 

Enligt Yin (2009) finns det fem olika typer av forskningsstrategier som används i 

företagsekonomisk forskning: experiment, enkät, arkiv analys, historisk och fallstudier (se 

Figur 1.). Vidare menar Yin (2009) för att avgöra vilken forskningsstrategi som är ultimat för 

undersökningen behöver forskarna värdera hur forskningsfrågan ska formuleras, huruvida 

undersökningen kräver kontroll över händelser som rör beteende samt om den fokuserar på 

nutida händelser. 

 

Forskningsstrategi Formulera 

forskningsfråga 

Kräver kontroll över 

händelser som rör beteende 

Fokuserar på 

nutida händelser 

Experiment Hur, varför Ja Ja 

Enkät Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja 

Arkivanalys Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historik Hur, varför Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför Nej Ja 

 

 

Experiment är en forskningsstrategi som genomförs med syftet att verifiera, förfalska eller 

upprätta validiteten av en hypotes (Yin, 2009). Variabler kan enligt Yin (2009) ändras och 

manipuleras för att kunna fastställa dess olika effekter. Experiment kan ofta skapa stark tilltro 

till trovärdigheten i kausala slutsatser (Bryman & Bell, 2011).  De är en strategi som används 

för att undersöka frågor med målet att förstå varför och hur fenomen uppstår (Yin, 2009).  

 

Figur 1: Forskningsstrategier (Yin, 2009, pp.8). 
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Enkät är en forskningsstrategi som innebär att forskarna med hjälp av ett särskilt urval ur en 

population har som syfte att dra generella slutsatser om populationen (Yin, 2009). Vidare 

förknippas strategin med frågor om vem, vad, var, hur många och hur mycket (Yin, 2009) för 

att forskarna ska kunna få en bredare förståelse för forskningsområdet (Bryman & Bell, 

2011). Denna strategi är fördelaktig när målet med forskningen är att beskriva hur ett 

fenomen förekommer eller huruvida vissa resultat kan förutspås (Yin, 2009). 

 

Arkivanalys är en form av observationsmetod där forskarna undersöker dokument (Yin, 

2009). Detta kan exempelvis användas för att kartlägga ekonomiska trender eller individers 

prestationer över tid (Yin, 2009). Således används denna strategi ofta då forskarna förutspår 

ett visst resultat i sin undersökning (Yin, 2009). Vidare menar Yin (2009) att denna strategi 

förknippas med frågor om vem, vad, var, hur många och hur mycket för att forskarna ska 

kunna beskriva specifika händelser eller fenomen (Yin, 2009).   

 

Historisk forskningsdesign är en insamling och analys av information om det förflutna och 

således måste forskarna lita på sekundära dokument som dess primära källa (Yin, 2009). 

Frågor som är förknippade med varför och hur används ofta i denna strategi då det existerar 

en bristande kontroll och tillgång till vissa händelser och beteenden (Yin, 2009). Vidare syftar 

denna strategi till att studera vad som hänt i det förflutna för att kunna förstå vad som händer i 

nutid eller för att kunna förutspå vad som ska hända i framtiden (Ghauri & Grönhaug, 2005). 

 

Fallstudier är en forskningsstrategi där det är fallet i fråga som av egen kraft utgör det 

forskarna intresserar sig för och målet är således att på ett ingående sätt belysa detta fall 

(Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009). En fallstudie består av en detaljerad och 

ingående studie av ett eller flera fall som exempelvis kan utgöras av organisationer, vissa 

platser, speciella personer eller specifika händelser (Bryman & Bell, 2011). Ett enda fall 

används ofta för att studera ett kritiskt eller ett unikt fall, vilket ökar möjligheten till att 

observera och analysera ett fenomen som få har studerat tidigare (Saunders et al., 2009). En 

fallstudie som innehåller flera fall, kan användas i syfte att generalisera och hitta samband 

mellan de olika fallen (Saunders et al., 2009). En fallstudie har också stor förmåga att 

generera svar på frågor kring varför, vad och hur eftersom det ofta används i en förklarande 

och utforskande forskning (Saunders et al., 2009). Vidare menar Ghauri och Grönhaug (2005) 

att en fallstudie kan vara användbar när ämnesområdet är komplicerat att undersöka och när 
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variabler är svåra att kvantifiera på grund av att det finns alltför många variabler som behövs 

studeras.  

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning bestod av en fallstudie som forskningsstrategi då 

undersökningen hade målet att få mer djupgående förståelse om motiven till att sprida e-

WOM. Vidare valdes en fallstudie eftersom den fokuserar på flera underliggande variabler 

vilket överensstämmer med syftet för undersökningen. En fallstudie var fördelaktig eftersom 

den ger svar på frågor om varför och hur vilket förenklar undersökningar av komplexa 

områden. Ett enda fall studerades då undersökningen inte syftade till att jämföra och se 

sambanden mellan olika fall för att på så vis kunna generalisera resultatet. Historisk- och 

arkivanalys exkluderades till denna undersökning då forskningsområdet är högaktuellt och det 

inte fanns något behov av att se till det förflutna. Vidare användes inte experiment då 

undersökningen inte ämnade testa validiteten av hypoteser eller se ifall en variabel var 

beroende av en annan. Enkät var inte heller relevant då undersökningen inte ämnar dra 

generella slutsatser om en hel population utan snarare få djupare förståelse i ämnesområdet 

genom ett mindre urval.  

3.5 Metod för datainsamling 

I företagsekonomisk forskning finns det fem olika metoder för att samla in data: 

observationer, fokusgrupper, enkäter, intervjuer och innehållsanalyser (Bryman & Bell, 

2011). Kvantitativ forskning förknippas enligt Bryman och Bell (2011) med enkäter, 

observationer, intervjuer och innehållsanalyser. Kvalitativ forskning förknippas i sin tur med 

intervjuer, observationer och fokusgrupper där fokus ligger på att tolka ord och dess betydelse 

istället för siffror (Backman, 2008). 

 

Observationer innebär enligt Bryman och Bell (2011) att forskarna gör iakttagelser av 

individers och gruppers beteenden, därefter noteras detta och sammanställs i en rapport av det 

som observerats. En observatör kan använda sig av ett observationsschema där regler 

formulerats för vad som ska observeras. Bryman och Bell (2011) menar på att deltagande och 

icke-deltagande observationer är vanligast där deltagande innebär att observatören är aktiv i 

den process som studeras medan i en icke-deltagande så är forskarna passiv.  

 

Fokusgrupper är en kvalitativ metod som är en blandning av en grupp- och ostrukturerad 

intervju där syftet är att låta respondenterna diskutera olika ämnen eller frågor för att se det 
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sociala samspelet inom gruppen (Bryman & Bell, 2011). Fokusgruppen rymmer även delar av 

en fokuserad intervju, då respondenterna som deltar har valts ut då de anses vara kunniga i 

ämnet som diskuteras (Bryman & Bell, 2011). Vidare gör metoden det möjligt för forskarna 

att skapa en förståelse av varför människor tycker som de gör (Simon, 1999). I en vanlig 

intervju förekommer förvisso sådana frågor också men fokusgruppen inrymmer en möjlighet 

för deltagarna att utforska varandras skäl till att vara av en viss åsikt (Bryman & Bell, 2011; 

Simon, 1999). Vidare menar Bryman och Bell (2011) att målet med en fokusgrupp är att nå en 

mättnad i form av att deltagarna börjar upprepa vad de redan har sagt. 

 

Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden i kvalitativ forskning, vilket kan bero på 

dess höga flexibilitet som bland annat ger intervjuaren möjlighet att ställa uppföljningsfrågor 

(Bryman & Bell, 2011; Backman, 2008). Intervjuer inkluderar semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011; Backman, 2008). För att få en djupare 

förståelse snarare än att generalisera så är semi-strukturerad och ostrukturerad en bättre metod 

än strukturerade intervjuer (Whiting, 2008). Semi-strukturerade intervjuer är en variant av 

både ostrukturerad och strukturerad intervju, där forskarna ofta har en intervjuguide över 

specifika teman som ska beröras i intervjun men samtidigt en möjlighet att frångå 

intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor (Bryman & Bell, 2011; Cachia & Millward, 

2011). I den ostrukturerade intervjun styr intervjuaren så lite som möjligt, detta för att lämna 

ett stort utrymme till respondenten att utforma sina svar (Bryman & Bell, 2011; Jones, 2010). 

Målet för den ostrukturerade intervjun skiljer sig från andra intervjumetoder, i en 

ostrukturerad används inte en intervjuguide utan intervjun utgår från löst formulerade teman 

som ska behandlas under intervjun (Bryman & Bell, 2011; Jones, 2010). 

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning baserades på semi-strukturerade intervjuer då de 

genererade djupgående information gällande respondenternas erfarenheter om spridning av e-

WOM. Samtidigt kunde mer djupgående information genereras då denna intervjuform 

möjliggjorde chansen att ställa uppföljningsfrågor och därmed bringa klarhet i 

respondenternas svar. Då undersökningen baserades på existerande teorier och hade som syfte 

att utforska mer djupgående valdes den ostrukturerade intervjuformen bort. Fokusgrupper 

valdes bort då undersökningen ämnar att mer djupgående utforska kunders bakomliggande 

motiv till varför de sprider e-WOM och inte se till samspelet och diskussionerna inom en 

grupp. Detta eftersom den kan hindra enskilde respondenten att komma till tals och dela med 

sig av sina egna erfarenheter, då respondenten kan påverkas av de andra deltagarna i 
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fokusgruppen. Observationer valdes också bort på grund av undersökningens syfte då det 

genom observationer inte fanns möjlighet att ta reda på mer djupgående varför kunder har ett 

visst beteende på sociala medier.  

 3.6 Operationalisering  

Operationalisering handlar om att få en tydlig förståelse av de begrepp som undersökningen 

avser att undersöka (Hinchliffe, 2012; Saunders et al., 2009). Det handlar också om att 

klargöra exakt vilka aspekter av begreppet som kan behöva studeras för att få denna förståelse 

(Hinchliffe, 2012). Det kan även ses vara en process som innebär att forskarna bryter ned 

existerande teorier till operationella termer för att sedan kunna använda dessa vid 

datainsamling (Bryman & Bell, 2011). Vissa begrepp kan vara relativt enkla att koppla till de 

fenomen de avser att representera och andra kan vara besvärligare att peka ut, observera eller 

mäta (Arbnor & Bjerke, 1994). Således menar Arbnor och Bjerke (1994) att desto tydligare 

verklighetsförankring ett begrepp har, desto mer operationell sägs det vara. Det innebär att ett 

begrepp definieras på ett sådant sätt att vem som helst ska kunna mäta det (Arbnor & Bjerke, 

1994). 

 

Tillvägagångssättet i denna undersökning är utformad utifrån fyra olika kolumner (se Tabell 

2) där koncept utgör de teoretiska begreppen som bryts ned i definition av koncept, 

operationell definition och variabler. Definition av koncept innebär hur forskningsområdet 

definierar de teoretiska koncepten, operationell definition innebär hur dessa koncept 

appliceras i denna undersökning och variabler är det som ligger till grund för intervjuguiden. 
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3.6.1 Från koncept till variabler 

 

Koncept Definition av 

koncept 

Operationell 

definition 

Variabler 

 

Tillfredsställelse 
Kunder anses 

utvärdera prestandan 

av en produkt eller 

tjänst genom att 

jämföra deras 

erfarenhet med vad 

de förväntade sig 

före köpet (de Matos 

& Rossi, 2008). 

 

Att få förståelse för 

hur kundens 

tillfredsställelse efter 

köp påverkar dennes 

motiv till spridning av 

e-WOM. 

 Spridning av positiva 

upplevelser (Maxham 

& Netemeyer, 2003) 
 

 Spridning av negativa 

upplevelser (Maxham 

& Netemeyer, 2003) 
 
 

 Förväntningar före 

köp (de Matos & 

Rossi, 2008) 
 

 Företags bemötande 

av kunder (Maxham & 

Netemeyer, 2003) 
 

 Produktegenskaper 

(Heitmann et al., 

2007) 
 

 Valmöjligheter vid 

köp (Heitmann et al., 

2007) 

Altruism 
Altruism syftar till 

att en person delar 

sina kunskaper till 

andra konsumenter 

för att förbättra deras 

välfärd utan att få 

belöning för mödan 

(Cheung & Lee 

2012). 

Att få djupare 

förståelse kring 

kundens behov av att 

hjälpa andra som ett 

motiv till spridning av 

e-WOM. 

 Glädje av att hjälpa 

andra (Cheung & Lee, 

2012) 

 

 Behov av att varna 

människor 

(Alexandrov et al., 

2013) 

 

 Positiv 

uppmärksamhet (Ho & 

Dempsey, 2010) 
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Kollektivism 
Kollektivism 

definieras som en 

drivkraft med det 

yttersta målet att öka 

välfärden för en 

grupp eller ett 

kollektiv (Cheung & 

Lee, 2012). 

 

Att få förståelse för 

hur kundens 

kollektivistiska motiv 

påverkar spridningen 

av e-WOM. 

 Hjälpa en grupp 

(Alexandrov et al., 

2013) 

 

 Social identitet 

(Cheung & Lee, 2012) 

 

 Social tillhörighet 

(Alexandrov et al., 

2013) 

Egoism 
Egoismen kan delas 

in i rykte och 

ömsesidighet där 

syftet inte är att 

hjälpa andra utan 

snarare att tillgodose 

personens egna 

behov  

(Cheung & Lee, 

2012). 

Att få djupare 

förståelse för hur 

kundens egoistiska 

motiv påverkar 

spridningen av e-

WOM. 

    Rykte och 

självförstärkning 

(Alexandrov et al., 

2013) 

 

 Behov av att framstå 

som experter (Cheung 

& Lee, 2012) 

  

 Ömsesidighet och 

Reciprocitet (Cheung 

& Lee, 2012) 

 

 Behov av att framstå 

som en intelligent 

kund (Sundoram et al., 

1998) 

 

 Spridning av andras 

negativa erfarenheter 

(Angelis et al., 2012) 

 

Tabell 2. Operationalisering av motiv till spridning av e-WOM 
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3.7 Intervjuguide 

Enligt Bryman och Bell (2011) behöver en intervjuguide inte bestå av specifika frågor utan 

det kan i stället handla om en minneslista som innefattar vilka teman som ska finnas med i 

intervjun, en sådan minneslista används i ostrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011). 

En intervjuguide används även i semi-strukturerade intervjuer men utgörs då inte av en 

minneslista utan det finns i stället vissa frågor som måste beröras i intervjun (Bryman & Bell, 

2011). Utöver det kan intervjuaren välja fritt i vilken ordning frågorna önskas ställas samt 

intervjuaren kan ställa frågor som inte finns med i guiden men som har koppling till 

respondentens svar (Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigaste 

vid utformningen av en intervjuguide att frågorna är relevanta och formulerade på ett sådant 

sätt att de hjälper forskarna att fånga respondenternas syn samt att det finns utrymme för 

flexibilitet. Vidare menar Bryman och Bell (2011) att innan en intervju äger rum kan 

forskarna ställa frågor för att upptäcka diffusa frågor i sin intervjuguide eller att komma upp 

med fler frågor. 

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning (se bilaga 1) baserades på frågor kopplade till de 

teoretiska koncept som tillsammans utgör spridning av e-WOM. Frågorna var riktade till 

respondenter som har spridit e-WOM på sociala medier. De teoretiska koncepten bestod av 

tillfredsställelse, altruism, kollektivism och egoism, vilka i sin tur utgjorde de olika teman 

som frågorna skulle täcka under intervjun. Frågorna gav även utrymme för respondenterna att 

dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser om hur de sprider e-WOM. För att 

förbereda respondenten fick deltagaren innan intervjun en förförståelse om vad spridning av 

information om företag på sociala medier innebar i denna undersökning. 

3.8 Pilotstudie  

En pilotstudie utgörs av en mindre undersökning och innebär att forskarna testar sina frågor 

innan datainsamling för att säkerställa att de uppfattas av respondenterna på det sätt som 

frågorna avser (Bryman & Bell, 2011). Den används framförallt för att testa delar av en 

forskningsdesign och för att möjliggöra nödvändiga justeringar innan den slutliga 

undersökningen görs. Pilotstudier är vanligare i stora kvantitativa undersökningar, eftersom 

frågorna inte går att justera på samma sätt som i kvalitativa undersökningar. Enligt Bryman 

och Bell (2011) ska prövning av frågor i en pilotstudie inte ske med individer som kan vara 

med i undersökningens urval, då detta kan påverka huruvida en forskare kan göra ett 
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kommande sannolikhetsurval eller inte. Det innebär att alla potentiella respondenter ur en 

population ska ha samma möjlighet att komma med i undersökningen, vilket de inte har om 

forskarna använder vissa av dem på förhand (Bryman & Bell, 2011). Forskarna vill dels få 

reda på att frågorna fungerar på det önskade sättet samt säkerställa att undersökningen i sin 

helhet blir bra (Bryman & Bell, 2011). Vidare menar Backman (2008) att det är viktigt att en 

undersökning genomgår en granskning för att få ett så bra resultat som möjligt och speglar 

den population som undersökningen avser att studera.  

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning utgjordes av en pilotstudie för att säkerställa 

kvaliteten på frågorna, genom att se om frågorna hade en koppling till det teoretiska 

ramverket som undersökningen byggde på samt att de inte var av ledande karaktär. Då 

undersökningen baserades på semi-strukturerade intervjuer var det även viktigt att 

respondenterna fick utrymme att dela med sig av sina erfarenheter. Vidare ämnade denna 

undersökning inte till att få fram ett resultat som är representativt för en hel population och 

därför behövde inte pilotstudien ta hänsyn till huruvida sannolikhetsurvalet påverkades av 

denna pilotstudie. Därmed förenklades processen att komma i kontakt med relevanta 

respondenter som kunde ge värdefulla synpunkter gällande frågorna. För att vidare säkerställa 

kvaliteten på frågorna fick Dan Halvarsson som är Universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet 

och handledaren till uppsatsen läsa igenom frågorna och ge sina synpunkter. Då Halvarsson 

besitter kunskaper inom kommunikation och sociala medier gav hans tankar och åsikter 

värdefull vägledning till denna undersökning. Därefter fick även Lektor Viktorija Kalonaityte 

vid Linnéuniversitetet ge sina synpunkter gällande frågorna eftersom hon har specifik 

kunskap om kvalitativa forskningsmetoder. Utifrån dessa synpunkter justerades frågorna för 

att på så vis säkerställa kvaliteten på dem samt att de skulle ge så mycket relevant information 

som möjligt. Efter dessa justeringar gjordes också en testintervju för att se hur frågorna 

uppfattades och vilka svar som de genererade.  

3.9 Urval 

Ett urval kan definieras som en process där ett stickprov av en population studeras (Bryman & 

Bell, 2011). En population utgörs enligt Saunders et al. (2009) av fall i form av människor 

eller organisationer som finns tillgängliga och därifrån gör forskarna sedan sitt urval. Det kan 

både vara tidskrävande och kostsamt att undersöka alla fall som finns tillgängliga för 

populationen (Saunders et al., 2009). Således är ett urval av populationen mindre kostsamt 
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och kan ge en större exakthet jämfört med en undersökning baserat på flera fall (Saunders et 

al., 2009). 

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning baserades på sociala medier som urvalsområde. 

Det är svårt att jämföra alla sociala medier och generalisera resultatet vilket inte heller var 

syftet med undersökningen. Anledningen till att inte alla sociala medier valdes i denna 

undersökning är att varje socialt medium har sina egna unika drag (Ang, 2011) vilket hade 

försvårat undersökningen. Eftersom olika sociala medier skiljer sig kan det också antas att 

kunders behov av att sprida e-WOM ser annorlunda ut beroende på vilket socialt medium som 

används. För att få en djupare förståelse kring dessa behov av att sprida e-WOM föll valet på 

Facebook som studieobjekt, då plattformen är den största och för att motverka ett potentiellt 

felvisande resultat. Från åren 2004 till 2010 har Facebook vuxit till mer än 500 miljoner 

användare och om det vore ett land, skulle det att vara det tredje största efter Kina och Indien. 

Vidare är det även kostsamt och tidskrävande att använda sig av samtliga fall, vilket var 

ytterligare en anledning till att enbart ett fall valdes till denna undersökning. 

 3.9.1 Urvalsram 

Att göra ett urval utifrån en population är enligt Bryman och Bell (2011) beroende på 

undersökningens syfte. Hur detta urval går till beror på om det är en kvantitativ undersökning 

som ämnar generalisera ett resultat för en hel population eller om det är en kvalitativ 

undersökning där forskarna ämnar få en djupare förståelse i det studerade ämnet (Bryman & 

Bell, 2011). Det finns två olika typer av metoder som kan användas för att göra ett urval, ett 

sannolikhetsurval och ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 

2009).  

 

Sannolikhetsurval beskrivs ofta genom att varje individ eller företag ur populationen är känd 

(Saunders et al., 2009) och där ett stickprov dras genom en slumpmässig urvalsprocess 

(Bryman & Bell, 2011). Sannolikhetsurval förknippas ofta med forskningsstrategier där 

forskarna behöver ett urval för att kunna dra generella slutsatser om en hel population 

(Saunders et al., 2009). Icke-sannolikhetsurval innebär å andra sidan att populationen inte är 

känd och delas upp i bekvämlighetsurval, snöbollsurval eller kvoturval (Bryman & Bell, 

2011; Saunders et al., 2009). Ett bekvämlighetsurval är ett urval som baseras på personer som 

för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskarna eller baserat på ett selektivt urval där 

forskarna känner till respondenterna och dess sakkunnighet (Malhotra, 2010; Bryman & Bell, 

2011). Ett snöbollsurval är i viss bemärkelse en form av bekvämlighetsurval, där forskarna ser 
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till att få kontakt med en eller ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen 

och använder dessa för att få tag i ytterligare respondenter (Malhotra, 2010; Bryman & Bell, 

2011). Ett kvoturval skiljer sig från de ovannämnda då målet med ett kvoturval är att ge ett 

stickprov som speglar en population i form av fördelningen gällande individer i olika 

kategorier såsom kön och ålder (Malhotra, 2010; Bryman & Bell, 2011). Kvoturval sker inte 

slumpmässigt och är vanligt förekommande i kommersiella undersökningar såsom 

marknadsundersökningar (Bryman & Bell, 2011). 

 

Tillvägagångssättet i denna undersökning utgjordes av ett icke-sannolikhetsurval då det 

ansågs vara mindre tidskrävande och kostsamt jämfört med ett sannolikhetsurval. En nackdel 

med ett icke-sannolikhetsurval är att det inte går att generera ett representativt urval utifrån 

denna metod (Malhotra, 2010) men då detta inte var syftet med undersökningen hade dessa 

nackdelar ingen direkt inverkan. Vidare gjordes ett snöbollsurval då det gav möjlighet att få 

kontakt med relevanta personer för undersökningen, personer som spridit e-WOM på 

Facebook. Dessa kunde i sin tur rekommendera fler personer till undersökningen som de 

ansåg var lämpade. Således exkluderades bekvämlighetsurval eftersom endast en sakkunnig 

respondent valdes ut till undersökningen och därmed var inte alla respondenter sedan tidigare 

bekanta med författarna. Kvoturval exkluderades också då undersökningen inte var ämnad att 

få förståelse för en population samt att kategorier såsom kön och ålder inte var relevanta för 

undersökningen. 

 

Vidare baserades urvalet på kriterier som innebar att respondenterna skulle vara tillgängliga 

för fysisk intervju, aktiva på Facebook och villiga att dela med sig av sina upplevelser, 

erfarenheter och åsikter på ett öppet sätt. När respondenterna inte längre tillförde ytterligare 

synvinklar till undersökningen ansågs en mättnad ha uppnåtts, den mättnaden ansågs vara 

nådd efter sex intervjuer. Då undersökningen ämnade utforska respondenternas erfarenheter 

och upplevelser var det inte relevant att ta hänsyn till exempelvis deras kön, ålder eller 

etnicitet. Eftersom personnamn kunde ha inverkat på uppfattningen om respondenternas 

bakomliggande motiv till varför de spred e-WOM på Facebook benämndes respondenterna 

vid stadsnamn istället för personnamn. De fick stadsnamnen Aten, Berlin, London, Madrid, 

Paris och Rom i denna undersökning.  



  

25 

 

3.10 Metod för dataanalys 

En kvalitativ dataanalys består enligt Bryman och Bell (2011) av två huvudsakliga typer: 

analytisk induktion och grundad teori. Analytisk induktion innebär att forskarna är intresserad 

av att hitta universella förklaringar till olika fenomen genom att fortsätta samla in data till 

dess att inga avvikande fall av en företeelse hittas (Bryman & Bell, 2011; Robinson, 1951). 

Den analytiska induktionsprocessen inleds med att forskarna formulerar en preliminär 

definition av forskningsfrågan och därefter kommer forskarna upp med en hypotetisk 

förklaring av den (Bryman & Bell, 2011). Vidare så analyseras olika fall som utgörs av data 

insamlad vid olika tillfällen exempelvis intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Om forskarna inte 

finner några avvikande fall leder det till att datainsamlingen avslutas, men om avvikande fall 

hittas finns två valmöjligheter (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009). Antingen så 

omdefinieras hypotesen så att den utesluter alla avvikande fall och därmed avslutas 

datainsamlingen eller så omformuleras hypotesen och processen fortsätter med ny 

datainsamling (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009).  

 

Grundad teori innebär att datainsamling och dataanalys sker parallellt och påverkar varandra 

vilket utgör den största skillnaden jämfört med andra kvalitativa metoder (Bryman & Bell, 

2011; Urquhart et al., 2010). Enligt Saunders et al. (2009) är en grundad teori särskilt 

användbar för att förutsäga och förklara beteenden, där betoningen ligger på att utveckla och 

bygga teorier. Vidare menar Urquhart et al. (2010) att det finns fyra utmärkande drag för en 

grundad teori. Den första innebär att grundad teori syftar till att skapa teorier (Urquhart et al., 

2010). Teorin ska inte leda till formulering av hypoteser som sedan testas då dessa kan hindra 

utvecklandet av idéer som har sin grund i den ursprungliga datan (Urquhart et al., 2010). En 

samtidig datainsamling och dataanalys kan i sin tur leda till skapandet av en ny kategori eller 

att en befintlig kategori breddas (Urquhart et al., 2010). Det sista utmärkande draget 

involverar ett teoretiskt urval då olika former av data väljs ut och där forskarna baserar sitt 

urval på analytiska grunder (Urquhart et al., 2010).  

 

Tillvägagångssättet för denna undersökning baserades på en grundad teori då en djupare 

förståelse för det studerade området kunde erhållas. Analytisk induktion valdes bort då denna 

metod ger tillräcklig men inte djupgående förståelse till varför kunder väljer att sprida e-

WOM på sociala medier. Genom en analytisk induktion hade information gällande varför 

kunder sprider e-WOM kunnat erhållas men inte varför kunder har just dessa motiv. Vidare är 

grundad teori fördelaktig då den betonar utveckling av teorier vilket är lämpligt för denna 
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undersökning då den syftar till att få en djup förståelse för kunders uppfattning om varför de 

sprider e-WOM. Detta eftersom den existerande forskningen inte har fokuserat på kunders 

uppfattning utan snarare på vad forskarna tror kan vara kunders motiv till spridning av e-

WOM. Vidare kan en grundad teori vara baserad på en blandning mellan ett deduktivt och 

induktivt synsätt vilket stämmer överens med denna undersökning. 

 3.11 Kodning av empiri  

Syftet med kodning generellt är att identifiera huvudteman i det empiriska materialet (Watts, 

2014). Vidare menar Watts (2014) att kodning är av stor betydelse för att få struktur i 

undersökningen samt för att upprätthålla trovärdighet. En effektiv kodning ska enligt Watts 

(2014) vara metodisk, systematisk och trovärdig. Watts (2014) menar att kodning kan ske 

systematiskt mening för mening eller genom att dela upp kodningssystemet där forskarna går 

från empiri till en kodning som i grunden bygger på tolkning av teorier. I empirin ligger fokus 

på vad respondenten talar om i ett visst skede av datainsamlingen (Watts, 2014). I kodning av 

det empiriska materialet är det viktigt att inte tolka svaren utan endast redogöra för vad 

respondenten har sagt (Watts, 2014). Efter den empiriska redogörelsen görs många gånger 

även en kodning som bygger på tolkning av teorier i förhållande till hur respondenten 

uppfattar samtalsämnet vilket i sin tur avgör huruvida nya teman kan utvecklas (Watts, 2014).  

 

Vidare menar Saunders et al. (2009) och Bryman och Bell (2011) att grundad teori innehåller 

tre olika former av kodning: öppen-, selektiv- och axial kodning. Öppen kodning är en process 

som går ut på att bryta ner, studera, jämföra, konceptualisera och kategorisera data vilket 

genererar begrepp som därefter grupperas och omformuleras till kategorier genom en ständig 

jämförelse av indikatorer till begreppen (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009). 

Saunders et al. (2009) kallar detta för datareduktion och menar att det genom denna typ av 

kodning går att komma fram till slutsatser för att därefter se ifall dessa stämmer överens med 

teorin. I en selektiv kodning väljer forskarna ut en kärnkategori och sätter den i relation till 

andra kategorier för att lägga till kategorier om så behövs (Bryman & Bell, 2011; Saunders et 

al., 2009). En axial kodning innebär i sin tur att forskarna skapar kopplingar mellan kategorier 

utifrån en öppen kodning (Bryman & Bell, 2011). Grunden i axial kodning är att utforska och 

förklara ett fenomen genom att identifiera vad som händer och varför, de faktorer som 

påverkar detta, hur det hanteras och vilka resultaten är av den åtgärd som har vidtagits 

(Saunders et al., 2009).  
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Tillvägagångssättet för denna undersökning gjordes utifrån en axial kodning då syftet med 

undersökningen var att utforska spridningen av e-WOM genom att identifiera vad som sker 

och varför utifrån existerande motiv. Då den axiala kodningen har sin grund i en öppen 

kodning så ansågs denna typ av kodning vara lämplig då den innehåller en datareduktion. En 

datareduktion gjorde det möjligt att komma fram till slutsatser för att se om det insamlade 

empiriska materialet stämmer överens med den existerande teorin. Den öppna kodningen 

exkluderades på grund av att undersökningen inte avsåg att konceptualisera och jämföra data. 

En selektiv kodning exkluderades då undersökningen inte syftade till att upptäcka samband 

mellan befintliga och nya motiv till spridning av e-WOM. Vidare kodades det empiriska 

materialet genom nyckelteman och därefter gjordes en tolkning av vad respondenterna sagt i 

olika skeenden av datainsamlingen (se bilaga 2). Detta kodningssystem gjordes för att 

underlätta analysen av det empiriska materialet. Det skedde därmed ingen kodning mening för 

mening utan istället tolkades de olika delarna av datainsamlingen för att identifiera 

nyckelteman i dem. Dessa nyckelteman var således något som framkom av intervjuerna och 

inget som var bestämt på förhand.  

 3.12 Kvalitetskriterier 

För att bedöma kvaliteten i en undersökning utgör reliabilitet och validitet de två viktiga 

kriterier i en företagsekonomisk undersökning (Bryman & Bell, 2011; Ghauri & Grönhaug, 

2005). Reliabilitet handlar om huruvida resultatet skulle blir detsamma om undersökningen 

gjordes på nytt (Bryman & Bell, 2011). Validitet i sin tur handlar om huruvida en eller flera 

indikatorer som utformats mäter just det som undersökningen avser att mäta (Bryman & Bell, 

2011; Hinchliffe, 2012). Det råder dock oenighet om hur pass relevant reliabilitet och validitet 

är för kvalitativa undersökningar då de utgår från att någonting ska mätas i undersökningen. 

Då detta inte är syftet i kvalitativa undersökningar anser många forskare att innebörden av 

dessa kriterier borde ändras för att kunna bedöma undersökningens kvalitet (Bryman & Bell, 

2011). Alternativa kriterier för att bedöma kvaliteten i en kvalitativ undersökning har därmed 

etablerats vilket utgörs av tillförlitlighet, bekräftelse, överförbarhet och pålitlighet (Bryman & 

Bell, 2011; Becker et al., 2008). 

 

De två viktigaste kriterierna är, enligt Becker et al. (2008), tillförlitlighet och bekräftelse. 

Enligt Becker et al. (2008) handlar tillförlitlighet om hur trovärdiga resultaten är och 

bekräftelse om hur forskarna har förhållit sig till partiskhet i sin undersökning. Vidare menar 

Bryman och Bell (2011) att tillförlitlighet handlar om huruvida undersökningen utförts i 
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enighet med de regler som satts upp i intervjuguiden och att respondenterna har fått möjlighet 

att bekräfta sina svar. Överförbarhet innebär enligt Bryman och Bell (2011) att forskarna gör 

detaljrika redogörelser vilket förenklar bedömningen av hur pass överförbara resultaten är till 

ett annat ämnesområde. Pålitlighet handlar om huruvida forskarna säkerställt att alla faser av 

forskningsprocessen genomgått en fullständig redogörelse. För att påvisa detta menar Becker 

et al. (2008) att vissa människor kan fungera som granskare och bedöma hur 

forskningsprocessen tillämpats.  

 

Tillvägagångssättet i denna undersökning utgjordes av de alternativa kvalitetskriterierna. Vid 

de semi-strukturerade intervjuerna användes en intervjuguide för att öka tillförlitligheten i 

undersökningen, detta då intervjuaren kunde förhålla sig till de regler som formulerats för 

genomförande av intervjuerna. Undersökningens tillförlitlighet säkerställdes även genom 

beaktande av etiska ståndpunkter då respondenterna fick möjlighet att både bekräfta sina svar 

och undvika frågor som de inte ville svara på. För att intervjuaren skulle försäkra sig om att 

respondenterna uppfattades på ett korrekt sätt återberättades deras svar så att de fick chansen 

att ändra sitt svar ifall det inte stämde överens med vad de menade. Genom användandet av en 

intervjuguide kunde intervjuarna också säkerställa att alla intervjuer utfördes på samma vis. 

För att säkerställa att intervjuerna genomfördes utan partiskhet och därmed upprätthålla 

bekräftelse i undersökningen ställdes inga ledande frågor som skulle kunnat påverka 

respondenternas svar. Detta eftersom det var respondenternas syn som skulle genereras och 

inte författarnas. Ledande frågor hade kunnat spegla författarnas åsikter och därmed kunnat 

ses som partiska. Överförbarhet har kunnat upprätthållas genom att fokus varit på att få en 

djupare förståelse för de bakomliggande motiven till varför kunder sprider e-WOM på sociala 

medier. Detaljrika redogörelser har underlättat bedömningen av huruvida resultaten som 

genererats skulle kunna användas av andra forskare i andra ämnesområden. Pålitligheten i 

denna undersökning har upprätthållits då innehållet från kapitlen teori, metod och empiri har 

dokumenterats i form av en sammanfattning i slutet på varje kapitel. Vidare har alla val som 

gjorts motiverats för att ytterligare öka pålitligheten i undersökningen.  

 3.13 Källkritik    

 tt   r    ll riti   h ndl r om  tt  ed m  huru id  den  om   nder ut inform tion g r  tt lit  

   eller inte, det vill säga att forskarna ska  ontroller  och inte t  n gonting f r gi et    en det 

 om   n u  f tt    om me t   nnoli t   hur n       .  et finn  f r    ll riti     rinci er  

                                 och tidssamband   hur n       .   thet  inne  r  tt   ll n 
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 r   d den utger  ig f r  tt   r   det  ill   g   tt den inte  r modifier d i efterh nd.   r en 

  ll   r o eroende  r den fri t ende  il et inne  r  tt den inte  r  o ier d    en  nn n   ll . 

  ll n       en h  en tenden frihet  il et inne  r  tt forskarna   er onlig   e onomi    och 

 oliti    intre  en inte        er   re ult tet.  lutligen men r  hur n         tt tid   m  nd 

inne  r  tt tro  rdigheten min   r  u l ngre tid det h r g tt mell n en h ndel e och 

datainsamlingen.  

 

Tillvägagångssättet i denna undersökning baserades på de fyra källkritiska principerna. För 

att avgöra källans äkthet användes artiklar som kom från relevanta tidsskrifter som dessutom 

var refererade. Källans innehåll kan granskas för att se om källans personliga, ekonomiska 

eller politiska intressen har påverkat resultatet vilket kan avgöra huruvida en källa är 

oberoende och om den har en tendensfrihet. För att kontrollera att källorna till artiklarna inte 

har påverkats av sina egna intressen användes således andra forskare som styrker osäkra 

påståenden. Det är viktigt att granska hur trovärdig källan är genom att jämföra källor inom 

samma ämne och se om källorna är ense eller oense. Detta kan minimera risken för forskarnas 

partiskhet och samtidigt öka möjligheten till att ge en samlad bild av vad teorifältet säger. 

Vidare baserades litteraturstudien på så aktuella artiklar som möjligt för att kunna få en insyn 

i hur forskningen kring ämnesområdet ser ut idag. Detta påvisar således att litteraturstudien 

har tagit hänsyn till den tredje principen i form av tidssamband.  

 

Artiklarna som användes uppfyllde även de  riterier f r   d en  eten    lig  rti el   r 

in luder  d  de innehåller abstrakt, litteraturgranskning, metod, resultat, diskussion och 

referenser (Lnu, 2014). Flera artiklar kan dock ses som gamla, men eftersom denna 

litteraturstudie har en historisk struktur anses dessa ändå var  rele  nt .  e     rti l r  r  

Arbnor och Bjerke från 1994, Arndt från 1967 Bolton och Drew från 1991, Oliver från 1980, 

Robinson från 1951, Simon från 1999 och Sundaram et al. från 1998.   r  tt f  en hi tori   

  er lic   eh  de  de     rti l r f r  tt  e hur  egre  et e-WOM och spridning av det har 

utvecklats över tid. En historisk struktur valdes då det ansågs var mest lämpligt för att kunna 

redogöra vad som är känt i ämnet och var forskningen står idag.   
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3.14 Summering av kapitlet 

Tillvägagångsätt 

- Deduktiv undersökning med induktiva inslag 

- Kvalitativ 

Forskningsdesign 

- Utforskande  

Datakällor 

- Primärdata 

Forskningsstrategi 

- Fallstudie av ett enda fall 

Metod för datainsamling 

- Semi-strukturerade intervjuer 

Urval 

- Icke-sannolikhetsurval 

- Snöbollsurval 

Metod för dataanalys 

- Grundad teori 

Kodning av empiri 

- Axial kodning  

Kvalitetskriterier 

- Tillförlitlighet  

- Bekräftelse  

- Överförbarhet  

- Pålitlighet  

- Källkritik 

   
Tabell 3. Summering av kapitlet metod 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas empirin som består av primärdata i form av intervjuer som ägde rum 

4-6 maj 2014. Empirin presenteras utifrån nyckelteman som framkom under intervjuerna. 

Respondenterna förblev anonyma och benämndes med stadsnamnen Aten, Berlin, London, 

Madrid, Paris och Rom. 

4.1 Spridning av positiva upplevelser 

Under intervjuerna framkom det att alla respondenter hade någon gång delat med sig av sina 

positiva upplevelser om företag på Facebook. Det framkom även att majoriteten av 

respondenterna hade gjort detta vid ett flertal tillfällen då de framförallt ville sprida vidare 

sina erfarenheter till andra. Det rådde dock delade meningar om hur det kom sig att 

respondenterna delade med sig av sina erfarenheter och på vilket sätt det skedde. 

Informationsspridningen inträffade vid ett tillfälle då Paris skrev en statusuppdatering om en 

spa-upplevelse och fick en kommentar där en vän frågade om vad respondenten tyckte om 

detta spa. Som svar på denna kommentar rekommenderade Paris detta spa till personen som 

frågade. 

 

Denna informationsspridning kan även ske, enligt Berlin, då företag anordnar tävlingar där 

kunder kan vinna något genom att delta. För att delta i sådana tävlingar behöver ofta kunder 

gilla eller dela ett företags inlägg på Facebook. Dessa delningar och gilla-markeringar tas ofta 

inte  ort  il et d rmed f rmedl r u  f ttningen  tt  unden “gill r” dett  f ret g   en om    

inte alltid är fallet. Personer uppmuntras till att gilla och dela företag som syns mycket och 

ofta på Facebook, vilket Berlin tror kan leda till att andra personer då får uppfattningen att 

personen verkligen gillar och sympatiserar med företaget fast det inte stämmer. Eftersom 

dessa tävlingar kan gynna kunden var det en huvudsaklig anledning för Berlin till att också 

delta och därmed sprida inlägget vidare till andra. Vidare menade London, Madrid och Rom 

att deras huvudsakliga anledning till varför de delar positiva upplevelser är att de vill 

rekommendera produkter eller tjänster för att på så sätt hjälpa andra i deras framtida köp.  

 

En annan aspekt som påverkade spridningen av positiva upplevelser var då förväntningar på 

ett företag och dess produkter eller tjänster överträffades. Madrid tog upp förväntningarna om 

en produkt gällande en våtslip för knivar som respondenten fått i present. Madrid trodde inte 

att den skulle vara bra alls eftersom den hade fått dåliga recensioner i ett test men den visade 
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sig vara lätt att använda och gav väldigt vassa knivar, därmed överträffades förväntningarna 

För att exemplifiera en tjänst som överträffade förväntningarna menade Rom att: 

 

”A l     g     ll a   jag v ll    la m   m g av     a uppl v l   va  a   jag v ll  

uppmärksamma att min förutfattade bild av e-handel inte stämde och på så vis 

rekommende a  ö   ag   v  a  ”. 

 

Detta styrker även Paris som menar att det är företagen som skapar förväntningarna och om 

kunden blir positivt överraskad får den en anledning att också sprida upplevelsen vidare. En 

sådan upplevelse var Berlin med om då respondenten hade en prenumeration från Glossybox 

som innebar att produkterna skulle komma varje månad. Då detta inte skedde en månad skrev 

Berlin till företaget på deras sida och klagade över att den inte kommit. Företaget åtgärdade 

sitt misstag genom att ge både en personlig ursäkt redan dagen efter samt att de skickade nya 

produkter senare den aktuella månaden. Berlin uttryckte detta på följande vis: 

 

“Jag  a     g  a a  ö v   a  m g    u       c    g   p   u       a må a  m   

då de löste det genom att inte bara skicka en ny produkt utan två(!) så 

öv       a    m  a  ö v      ga .” 

4.2 Spridning av negativa upplevelser 

Alla respondenter var av samma åsikt och menade att anledningen till varför de delar med sig 

av negativa upplevelser gällande företag är för att varna andra eller att de vill dela med sig av 

sitt missnöje. När Aten talade om negativa upplevelser beskrevs det på följande vis: 

 

“D      jag   a  a    jag      ma       a  a   på a     la m     g av   ga  va 

upplevelser i allmänhet och jag gillar ofta anti-s      å  m ‘v    m      v ll  a 

   lam på Sp    y’”. 

 

För att varna andra spred exempelvis Berlin ett blogginlägg som handlade om renar som föll 

offer för tågtrafiken i Norrland, där tågen ägs av LKAB. Berlin ansåg att bloggen innehöll så 

pass bra argument för att dela den på Trafikverkets facebooksida, dock utan respons. 

Respondenten ville därmed varna andra om dessa företag då både LKAB och Trafikverket 

hade ett ansvar för det som inträffade. Vidare menade Madrid, Paris och Rom att deras 

spridning av negativa upplevelser ofta sker i syfte att ventilera ett missnöje. Tåg- och 
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flygförseningar var något som de hade delat med sig av för att i första hand få sympatier ifrån 

andra. Detta förklarade Rom på följande vis: 

 

”A l     g     ll a   jag   la   m   m g av min upplevelse med SJ var att det 

kändes bättre när jag fick sprida vidare min jobbiga dag till andra på Facebook. 

Sen när jag fick kommentarer om det hela så kändes det helt plötsligt bättre. Jag 

var tydligen inte den enda som hade varit med om något sådant, vilket kanske inte 

va   å  ö vå a   ”. 

 

Anledningen till att Rom delade med sig av denna upplevelse med SJ var att denna försening 

resulterade i att ett jobbmöte fick skjutas upp till ett senare tillfälle. Förväntningar på tjänsten 

var således något som påverkade denna upplevelse negativt, vilket var något London och 

Aten också hade upplevt. Att varna andra genom att dela med sig av upplevelser var Londons 

främsta anledning till att sprida vidare denna typ av information. Detta inträffar framförallt då 

det rör sig om stora företag som inte uppfyller kundens förväntningar. Detta skedde 

exempelvis då London spred en negativ upplevelse om SAS gällande ett inrikesflyg mellan 

Stockholm och Göteborg. SAS är ett varumärke som London har höga förväntningar på då 

det, enligt respondenten, står för kvalitet och god passagerarservice. Då London inte fick den 

service som förväntades och upplevde en lång försening utan någon kompensation spred 

respondenten denna upplevelse vidare till andra. Aten menade på att andra kan ta del av denna 

spridning och på så sätt gynnas av vad respondenten skriver. Förväntningar är något som, 

enligt Aten, ofta är kopplat till varumärken då de många gånger står för kvalitet och när inte 

dessa förväntningar uppfylls blir kunder mer benägna till att sprida upplevelserna vidare. 

 

Förväntningar på företagets bemötande var något som påverkade alla respondenter till att 

sprida negativa upplevelser om företag. London har exempelvis tagit kontakt med flertalet 

företag efter köp och menade på att företagets bemötande har en avgörande roll i huruvida 

upplevelsen sprids vidare eller inte. London kommenterade detta på följande vis: 

 

”Jag  a   p  c    öp  m g     pa   y a  ög ala     ll m     a   jag  p la      m 

inte fungerade. Jag tog då kontakt med företaget men fick bara till svar att det var 

mitt fel att högtalarna inte fungerade. Jag fick ett så pass dåligt bemötande av 

deras kundtjänst, även om jag fick nya högtalare som kompensation, att jag ändå 

valde att sprida vidare min upplevelse till andra.” 
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Det som avgjorde om upplevelsen blev positiv eller negativ för respondenterna var något som 

de hade delade åsikter om. Enligt Rom var företagens leveranstid viktigast medan Paris 

menade att det var produktens eller tjänstens egenskaper och Madrid menade att 

kundbemötandet var det viktigaste. Alla var dock av samma mening gällande att 

valmöjligheter vid köpet inte påverkade deras upplevelse nämnvärt. Skulle det ha en påverkan 

menade Rom att det i så fall kunde inträffa då kunder är ute efter någon specifik produkt som 

för tillfället är slut. Detta då kunder kan bli irriterad om de tvingas välja en annan produkt än 

vad de egentligen ville ha. Rom menade att det i slutändan ändå är produkten i sig som avgör 

huruvida kunder blir nöjda eller missnöjda med köpet.  

4.3 Glädje av att hjälpa andra 

Att andra ska dra nytta av respondenternas informationsspridning om företag var något som 

alla respondenter tyckte var viktigt. Det handlade om att underlätta för personer i val av 

produkter och tjänster och att varna för specifika företag. Vad som driver dem till att hjälpa 

andra är olika, exempelvis drivs Paris av att vänner och bekanta kan gynnas av denna 

informationsspridning på Facebook. Detta styrker även Rom som menar att den huvudsakliga 

anledningen till att dela med sig av upplevelser är att många kan gynnas av det. En annan 

aspekt tog Madrid upp som tror att folk redan har en bestämd uppfattning om företag, 

speciellt gällande diskussionerna om Apple kontra Samsung. Men när det gäller tjänster 

såsom Netflix och Viaplay använder för få dem idag för att de ska ha en bestämd uppfattning, 

och där tror Madrid att det är möjligt att påverka valet med sina åsikter. Enligt London 

behöver inte kunder alltid rekommendera produkter eller tjänster utan det kan även innebära 

att kunder varnar varandra från negativa upplevelser. Aten menade också att det är viktigt att 

kunder hjälper varandra men att de inte alltid har ett stort inflytande på varandra. Aten 

menade att: 

 

“Om  åg     åga   c  jag   mm     a   c  l gg     am  a l ga argument kan 

de lyssna på mig. Jag påverkar nog de lättpåverkade och jag är själv 

lättpåverkad. Jag tycker att argument är värdelösa om de inte är baserade på 

fakta, gärna lättförståeliga siffror. Därför tror jag att andra är intresserade av 

m  a å      .” 

 

En majoritet av respondenterna hade även vid ett flertal tillfällen spridit vidare andras 

negativa upplevelser för att i första hand både hjälpa och varna andra. Paris var med om en 
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sådan upplevelse då en familjemedlem hade varit på restaurangen Espiranto i centrala 

Stockholm, som är känd för sin höga kvalitet och där maten inte var färdiglagad, vilket 

resulterade i matförgiftning. Därmed ville Paris varna andra från att besöka restaurangen 

genom att dela upplevelsen på Facebook. Rom berättade om en upplevelse då en vän blev 

lurad av en telefonförsäljare att köpa deras produkter, vännen uppfattade aldrig att den hade 

gått med på köpet, vilket ledde till att Rom spred detta vidare. Madrid berättade om vänner 

som skulle köpa möbler till en ny lägenhet i form av soffa, tv-bänk, köksbord och sängar men 

där produkterna blev försenade med flera månader. Av denna anledning valde respondenten 

att dela med sig av detta för att varna andra från att handla där. Enligt Berlin kan denna 

informationsspridning bero på att kunder vill trycka ner det aktuella företaget och varna andra 

snarare än att söka medhåll från de som varit med om liknande upplevelser. Vidare har Aten 

delat med sig av sin sambos negativa erfarenheter då denne var missnöjd med en 

appleprodukt utan att Aten fick positiv respons för det. Respondenten underströk att den inte 

var ute efter positiv respons utan ville bara informera och belysa problematiken som kan 

uppstå med dessa produkter.  

 

Paris menade att Facebook har utvecklats till en stor möjlighet för kunder att bli mer 

medvetna om företag och dess olika erbjudanden. London menade också att plattformen är 

bra för kunder då företag inte längre har möjlighet att kontrollera och påverka all 

informationsspridning. Å andra sidan menade Berlin att om företag överhuvudtaget ska vara 

närvarande på Facebook så ska de också finnas till hands för att kunna svara på kunders 

frågor. Detta förklarade Berlin genom ett exempel om tjänsteförmedlingen Servicefinder 

stängde ner möjligheten för kunder att skriva och kommentera på sidan då de fick så mycket 

negativa kommentarer på sin facebooksida. Även om kunden gillar företaget, vilket ofta ger 

access till att kunna skriva och kommentera där, valde företaget att ta bort den funktionen 

istället för att bemöta kritiken. Berlin menade att detta: 

 

“Ä       yp x mp l på  ö   ag   m gå   ål g   å        g     a  a        m    

varningssignal på att kunden inte kan lita på dem. En stängd sida signalerar att 

företaget skiter i sina kunder. Har någon ställt en fråga på ett företags sida och 

inte fått svar på en månad eller två så är det också dåligt. Har man en 

 ac        a   a ma  va a a   v a  a                 a         a  åg      a all !” 
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Att hjälpa en större grupp var också något som ansågs viktigt. Bland annat menade London att 

spridning av ett företags personalpolitik och arbetsvillkor har förekommit på respondentens 

Facebook. Det inträffade då London spred vidare en artikel om flygbolaget Ryanairs 

med er  n i  rogr mmet “  ll  f  t ”     V4  om h ndl de om hur R  n ir  eh ndlade 

sina anställda. London delade då en artikel om detta reportage och kommenterade sitt 

missnöje gällande kunder som hoppas att flygbolaget ska gå med minus för att de driver sitt 

bolag på det sätt de gör. Istället för att sprida denna negativa information, som London 

menade att företaget medvetet vill, så uppmanade London sina facebookvänner att agera och 

inte flyga med bolaget ifall de ansåg Ryanairs personalpolitik vara oduglig. Respondenten 

underströk att kunder personligen får välja huruvida de vill flyga med bolaget eller om de 

värdesätter dessa aspekter före priset. London tillade att det finns en anledning till att 

företaget går med vinst och det spelar ingen roll hur mycket negativ uppmärksamhet de får, de 

har fortfarande lägst priser och det tilltalar kunder. 

 

Rom tog upp en annan aspekt gällande personalpolitik och yrkesgrupper som innebar att det 

finns personer som är bättre lämpade än privatpersoner att ta hand om dessa frågor. Dessa 

personer kan granska och sprida detta arbete vidare, såsom journalister. Det som Rom sprider 

vidare är information om företag och framförallt deras erbjudanden istället för hur företagen 

bedriver sin personalpolitik, vilket därmed innefattar hur de sköter sin verksamhet. Berlin 

försöker undvika att dela med sig av saker som har en tydlig politisk koppling då det är svårt 

att på förhand veta vem som kommer att se det som sprids. Berlin menade vidare att det kan 

vara riskabelt att sprida sina personliga åsikter om vissa saker då arbetsgivare kan kolla upp 

det på Facebook. Av denna anledning tycker Berlin att det är viktigt att värna om sin image 

gentemot andra och inte vara för extrem i kommentarer och åsikter på Facebook men även på 

sociala medier rent generellt. 

4.4 Identitet 

Alla respondenter menade att de vill upprätthålla en viss identitet på Facebook, vilket även 

påverkar dem i deras informationsspridning. Aten ansåg det viktigt att företag som 

respondenten sprider information om har överensstämmande värderingar. Därmed leder det 

till att Aten också vill bli förknippad med företag som representerar goda värderingar och som 

har tilltalande kunderbjudanden. London och Rom menade att informationsspridning gällande 

upprätthållande av identiteter på Facebook kan ske både medvetet och omedvetet. Detta kan 
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enligt London uttryckas genom att personer ofta vill bli förknippade med ett visst företag, 

även om det är omedvetet. Den omedvetna spridningen beskrev London som: 

 

“Exempelvis så gillar jag tidningen Dagens Industri för att framstå som en person 

som är insatt i affärsvärlden, även om jag i ärlighetens namn sällan läser den.”  

 

London menade vidare att det finns undantag då spridningen sker medvetet exempelvis då 

respondenten synliggör sin arbetsgivare på Facebook. Anledningen till att synliggöra sin 

arbetsgivare, menade Rom, var dels för att bli förknippad med företaget men även för att på så 

viss kunna förmedla sin kunskap inom branschen. Vid ett flertal tillfällen hade Rom delat 

information om flygbranschen, då respondenten arbetar inom denna bransch och därmed 

besitter viss expertis. Både Madrid och Paris gillar företagen där de arbetar för att kunna visa 

andra deras specifika intressen och kunskap. Madrid fortsatte och menade att 

informationsspridning sker av samma anledning då respondenterna kommenterar inlägg 

gjorda av företag inom branschen, med syfte att visa sin kunskap. Paris menade även att både 

de anställda och företaget gynnas av informationsspridning från anställda, vilket är den 

huvudsakliga anledningen till denna spridning.  

 

Å andra sidan menade Berlin att denna informationsspridning sker medvetet då respondenten 

vill bli förknippad med innovativa företag. Respondenten vill uppfattas som en person som är 

driven, innovativ och karriärsinriktad, vilket även påverkar informationsspridningen. 

Exempelvis gillar Berlin IKEA på Facebook då företaget enligt respondenten värnar om dessa 

egenskaper. När Berlin sökte jobb på IKEA såg den det som en självklarhet att också gilla 

dem, rent karriärmässigt. Vidare tog Aten upp ämnet varumärken för att påvisa varför 

identiteten är viktig för informationsspridningen. Enligt Aten är varumärken viktiga i många 

sammanhang, speciellt när det gäller kläder. Respondenten vill därmed upprätthålla en image 

på Facebook genom att sprida information om vissa varumärken. 

 

Att förmedla en viss bild av sig själv var något som Rom och London tror beror på kunders 

bekräftelsebehov. Enligt London kan det vara viktigt för kunder att få en viss respons på det 

som sprids om företag på Facebook. Paris menade att om inte respondenten får någon 

uppmärksamhet så känns det inte lika nödvändigt att sprida denna information. Detta 

uttryckte Paris genom följande kommentar: 
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“A   a     p     l         m av         l   på     jag gö        g            a  

av att jag ska sprida denna information så gör jag det s    l g         g  .“ 

 

Andras reaktion och respons är också något som påverkar informationsspridningen, berättade 

Rom. Responsen är viktig eftersom alla människor inte alltid delar samma uppfattning, vilket 

kan resultera i en diskussion som respondenten uppskattar och i vissa fall är ute efter. Vidare 

menade Berlin och Madrid att andras respons är viktig då det i många fall kan vara avgörande 

om respondenten vill dela med sig av information eller inte. Detta eftersom Berlin och Madrid 

i många fall vill få någon form av bekräftelse på att det som sprids är uppskattat av andra. 

Även Aten menade att det är tråkigt om ingen bryr sig om det som respondenten sprider, 

speciellt när det ligger tid och engagemang bakom det hela. Ibland drar sig Aten för att dela 

information, vilket grundar sig i en rädsla för andras reaktioner. Det är inte en rädsla för 

diskussionen i sig utan snarare att Aten inte alltid har tid att svara på allas kommentarer vilket 

respondenten tycker att alla förtjänar. 

 

Flera av respondenterna menade att de inte har försökt begränsa och dölja vilken information 

som visas om dem för andra, i syfte att uppfattas på ett visst sätt på Facebook. Bland annat 

skulle inte London dela med sig av sina negativa erfarenheter då den sociala identiteten skulle 

kunna förändras. London trodde dock att kunder säkerligen kan undvika sanningen för att 

upprätthålla en viss identitet. Detta är något som Aten har varit med om då respondenten 

skulle sälja sin systemkamera och istället köpa en kompaktkamera, trots avrådan från en 

kunnig kollega. Den kamera som Aten köpte var inte så bra som förväntat och därmed såldes 

systemkameran, fast kollegan hade avrått detta. Valet ångrades och spreds inte vidare av Aten 

då respondenten skämdes så när den hade gjort bort sig. Aten påpekade och trodde samtidigt 

att det handlar om att ljuga för sig själv och att det är få som faktiskt står för att de begår 

misstag. Å andra sidan förekom denna typ av informationsspridning i Berlins fall vid fysiska 

konversationer med nära vänner snarare än på Facebook. Berlin ansåg dock att detta 

säkerligen beror på kunders personlighet, då självsäkra personer kan ses våga stå för sitt 

agerande i större utsträckning. 

4.5 Tjänster och gentjänster 

Att få någonting tillbaka för den informationsspridning som de gör var något som alla 

respondenter tyckte var viktigt. London och Madrid menade exempelvis att Facebook är en 

plattform där informationsutbyte kan ske utan några skyldigheter och där respondenten inte 
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förväntar sig någonting tillbaka. Detta stämmer även överens med Roms uppfattning att 

kunden inte kan kräva gentjänster, även om det kan bli avgörande för huruvida andra ska dela 

med sig av sina erfarenheter i framtiden. Detta förklarade Rom genom följande kommentar: 

 

“S ull  jag va a        a   m   la     nna typ av information så blir man inte 

så stimulerad av att göra det själv heller. Det blir en form av trigger som gör att 

 v   jag  l   m       g   a     la m   m g av m  a    a        ”. 

 

För Aten kunde ett sådant utbyte ske på exempelvis ett forum för bilentusiaster på Facebook 

som respondenten var medlem i. Syftet med detta forum är att hjälpa andra med deras bilar 

och att själv få tips och råd om egna bilproblem. Aten beskrev att alla medlemmar inte är lika 

aktiva i forumet, vissa är väldigt aktiva och andra är väldigt passiva, eftersom allt beror på 

vilken typ av kunskap personen har och är beredd att dela med sig av. Vid ett tillfälle fick 

Aten svar från hundratals personer på detta forum som var villiga att hjälpa respondenten, 

vilket resulterade i att Aten också delade med sig av sina kunskaper om bilar för att hjälpa 

dem i gengäld. Å andra sidan menade Berlin att detta utbyte kan bero på vilka dataforum det 

gäller då vissa kunder förväntar sig hjälp och svar tillbaka om de själv ska ställa upp och 

hjälpa andra. Aten konstaterade att: 

 

“S   v   ma   a a   ll ‘alla’ på Fac       å  c  lla      av      a a  ö     ö  a   

de inte är intresserade så då lämpar det sig bättre att skriva på sidor för 

l  a    a  ”. 

 

Gällande resor delar Paris ofta med sig av sina åsikter då respondenten har rest mycket runt 

om i världen. När några bekanta till Paris skulle backpacka i Vietnam hjälpte respondenten 

dem i flera timmar med tips och råd. Därefter beskrev Paris de bekantas gentjänst: 

 

“N   jag    a   v       a  a   illfälle skulle till Hong Kong var det självklart att 

jag frågade dem om  j lp  å     a   va        på        a”. 
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4.6 Summering av kapitlet 

Nyckelteman Sprids med anledning av 

Spridning av positiva 

upplevelser 
 Egna erfarenheter 

 Rekommendation på förfrågan 

 Falska gilla-markeringar 

 Hjälpa andra i deras framtida köpbeslut 

 Förväntningar på företag överträffas 

 Kompensation från företag 

Spridning av negativa 

upplevelser 
 Varna andra 

 Ventilera ett missnöje 

 Sympatier från andra 

 Förväntningar på företag underträffas 

 Dåligt kundbemötande 

 Leveranstid, valmöjligheter och produktegenskaper 

Glädje av att hjälpa andra 

 
 Vänner och bekanta gynnas 

 Viljan att påverka andra 

 Andras negativa upplevelser 

 Företags närvaro på sociala medier 

 Att hjälpa en större grupp 

Identitet 

 
 Image 

 Specifik kunskap 

 Specifika intressen 

 Medvetna val 

 Bekräftelsebehov 

 Andras reaktion och respons 

 Dölja information för andra 

Tjänster och gentjänster 

 
 Informationsutbyte utan skyldigheter 

 Hjälpa andra 

 Hjälpa en grupp 

 Förmedla kunskap 

  Tabell 4. Summering av kapitlet empiri 
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5. Analys 

I detta kapitel görs en analys av det som framkom i den empiriska undersökningen. Resultatet 

analyseras i relation till teorier gällande motiv till spridning av e-WOM. Författarna 

presenterar en tolkning av det empiriska materialet, de teoretiska koncepten samt eventuella 

nya variabler som kännetecknar de teoretiska koncepten. Analysen tillåter att slutsatser sedan 

kan dras.  

5.1 Tillfredsställelse 

Spridning av positiva och negativa upplevelser har traditionellt utgjorts av kunders 

tillfredsställelse och bedömning av en produkt efter köp (Heitmann et al., 2007), vilket även 

undersökningen visade. Positiva upplevelser spreds vidare i form av att kunder vill 

rekommendera produkter eller tjänster och på så sätt hjälpa andra i deras framtida köpbeslut, 

vilket kan ses som ett altruistiskt motiv. Rekommendationer kan uttryckas på olika sätt på 

Facebook i form av exempelvis att kunder gillar företag, delar deras inlägg eller kommenterar 

deras produkter eller tjänster. Anledningen till att de ville dela med sig av sina positiva 

erfarenheter berodde på att det på olika sätt fick dem att må bra och känna sig viktiga. Därför 

kan det ses som att ett bakomliggande motiv till att uppnå tillfredsställelse kommer ifrån 

själva känslan att må bra och känna sig viktig snarare än att hjälpa andra, vilket kan ses som 

egoistiska motiv. Gällande varför de delar med sig av negativa upplevelser visade 

undersökningen att den huvudsakliga anledningen var att respondenter ville hjälpa andra 

genom att varna dem, vilket även kan ses som ett altruistiskt motiv, eller dela med sig av sitt 

missnöje till andra. Då respondenterna ville varna andra rörde det sig om mer allvarliga fel 

som företagen begick såsom att företag var skyldiga till renars död eller att telefonförsäljare 

bokstavligen lurat sina kunder. Det kan ses som att en viss grad av missnöjdhet måste 

överskridas innan kunden anser att det är allvarligt och den graden är helt individuell. Å andra 

sidan kan det ses vara mindre allvarliga fel som ligger bakom kunders spridning av missnöje, 

såsom förseningar. Motiven till varför kunder ventilerar sitt missnöje på Facebook kan inte 

ses vara desamma som när de vill varna eller hjälpa andra. Det kunde exempelvis urskiljas då 

en respondent beskrev sitt missnöje gällande en tågförsening och delade med sig av 

upplevelsen för att i första hand själv må bra, vilket kan ses som ett egoistiskt motiv. Då 

respondenten mådde bra av uppmärksamheten den fick genom många gilla-markeringar och 

kommentarer, kan det ses som att självförstärkning ligger bakom viljan att få uppmärksamhet. 

Därmed kan det ses som att kunders bakomliggande motiv till varför de ventilerar sitt 

missnöje är för att de vill få sympatier och uppmärksamhet.  
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När respondenterna hade förväntningar på företag påverkades deras spridning av positiva och 

negativa upplevelser. Detta kan förkl r   genom  tt  under  n e  ut  rder   re t nd n    en 

 rodu t eller t  n t genom  tt   mf r  det u  le d    rdet med   d de f r  nt de  ig f re 

   et  de   to    Ro  i           mtidigt  om  under  n e    r   illig   tt del   in  

upplevelser enbart då förväntningarna tydligt överträffas eller underträffas (Maxham & 

Netemeyer, 2003). Ett incitament till spridning av positiva upplevelser uppstod för 

respondenterna då de blev klart positivt överraskade, i enighet med ovan nämnda teorier. 

Huruvida kunders förväntningar överträffas eller inte skapar ett större incitament till att sprida 

upplevelsen vidare snarare än om förväntningarna endast motsvaras. Att kunden blir 

överraskad kan därmed ses vara avgörande för spridningen av e-WOM, då överraskningen i 

sig kan ses som ett bakomliggande motiv oavsett om det är av positiv eller negativ karaktär. 

Det gällde framförallt företag och varumärken som upplevs stå för kvalitet och baserat på 

förväntningarna av kvaliteten blir kunder olika benägna att sprida sina upplevelser. En annan 

aspekt som undersökningen visade var att kunder vill att företag ska vara aktiva på sociala 

medier. Detta förklarade en respondent genom ett exempel där ett företag stängde ner 

möjligheten för kunder att skriva och kommentera på deras facebooksida. Det resulterade i 

irriterade kunder och att de fick en förändrad uppfattning om företaget, vilket i sin tur kan 

påverka deras framtida informationsspridning. Att kunder blir irriterade på grund av företags 

agerande tyder på att de har en förväntan på att företaget ska finnas till hands och vara aktiva 

på sociala medier. Ett företag som väljer att inte bemöta kunders kritik kan uppfattas som att 

de inte bryr sig om sina kunder. Heitmann et al. (2007) menar att tillfredsställelse inte bara 

har att göra med produkten kunden valt, utan varje del i köpprocessen påverkar 

helhetsintrycket och därmed hur tillfredsställd kunden blir med en produkt. Oavsett vad 

kunders helhetsintryck baseras på så bör företags närvaro på sociala medier idag ses som en 

viktig del av helhetsintrycket och det kan vara avgörande för huruvida kunden blir 

tillfredsställd. Därmed blir det tydligt, i enighet med Jeong och Jang (2010), att företag 

behöver vara aktiva på sociala medier och därigenom försöka påverka kunders 

informationsspridning i den mån det går genom att bemöta dem.   

 

Vidare kan även förväntningar på företags bemötande vara avgörande för att kunder ska 

sprida sin upplevelse vidare till andra. Kunders tillfredsställelse baserat på hur de blir bemötta 

efter att företaget begått ett misstag påverkar deras intentioner för återköp (de Matos & Rossi, 

2008). Om inte kunden är tillfredsställd med ett företags produkt eller tjänst kan bemötandet 

och hur företaget behandlar sina kunder vara betydelsefullt. Således kan e-WOM påverkas av 
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hur de blir behandlade efter det att företaget har begått ett misstag (Maxham & Netemeyer, 

2003). Detta uppstod exempelvis då en respondent var med om en negativ upplevelse om ett 

företag och valde att sprida det vidare, även fast de fick en ny produkt som kompensation. 

Detta berodde på att respondenten fick ett så pass dåligt bemötande av företagets kundtjänst 

att den ville sprida det vidare. Om företaget hade haft ett bra bemötande och behandlat 

kunden på ett bra sätt skulle det ha kunnat väga upp den negativa upplevelsen, vilket det 

gjorde för en annan respondent i undersökningen. Denna aspekt kan även leda till att kunden 

väljer att avstå från att sprida vidare sin negativa upplevelse till andra. Detta eftersom 

respondenten som fick en ny produkt som kompensation ändå valde att sprida det vidare då 

den fick ett så pass dåligt bemötande av företaget. Detta visar på betydelsen kundbemötande 

och service recovery har och hur avgörande det är för helhetsintrycket, således kan det 

bakomliggande motivet ses vara helhetsintrycket som skapas genom de sätt kunden blir 

bemött. 

 

Hur tillfredsställda kunder är med en produkt beror även på egenskaperna den har samt vilka 

valmöjligheter de haft vid köpet (Heitmann et al., 2007). Produkternas egenskaper kan ses 

påverka kunders e-WOM på Facebook samtidigt som vilka valmöjligheter de haft hade en 

mindre inverkan. Anledningen till att valmöjligheterna inte sågs vara betydande kan bero på 

att produktens egenskaper ansågs vara en viktigare faktor bland respondenterna. Dock gav 

undersökningen inte svar på vilka bakomliggande motiv kunder har utan bara att produktens 

egenskaper i slutändan avgjorde huruvida kunder blev nöjda eller missnöjda med köpet. Detta 

kan även kopplas ihop med kunders förväntningar och huruvida de underträffas, motsvaras 

eller överträffas. Detta beror på att kunderna kan tycka att det är viktigare att deras 

förväntningar på produktens egenskaper snarare motsvaras än vilka valmöjligheter de haft vid 

köpet.  

5.2 Altruism    

Gällande e-WOM handlar altruism i grund och botten om att känna glädje av att hjälpa 

andra (Cheung & Lee, 2012), vilket även framkom tydligt i den empiriska undersökningen då 

alla respondenter ansåg det viktigt att andra kan dra nytta av deras e-WOM. Därför kan 

kunders vilja att underlätta för andra vid val av produkter, tjänster, upplevelser, företag och 

varumärken ses som ett bakomliggande motiv till varför de vill hjälpa andra på sociala 

medier. Vidare ses altruistiska handlingar som att kunder osjälviskt delar sina kunskaper för 

att förbättra andra kunders välfärd baserat på vänlighet och tillgivenhet (Cheung & Lee, 
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2012). Undersökningen stämde överens med detta då respondenterna nämnde att det inte var 

viktigt för dem att få någonting tillbaka för informationsspridningen. Ett bakomliggande 

motiv till kunders glädje av att hjälpa andra ses vara att vänner och bekanta, inte okända, ska 

gynnas av informationsspridningen på sociala medier.  

 

Undersökningen identifierade ytterligare ett bakomliggande motiv till att kunder känner 

glädje av att hjälpa andra. I de fall, som en respondent beskriver, att kunder redan har en 

bestämd uppfattning om företag kan ett motiv till spridning av e-WOM vara viljan att påverka 

andra. Undersökningen visade att kunder kan ha bestämda uppfattningar om företag som gör 

det svårt för kunder att påverka andra genom sina åsikter, men när det gäller produkter och 

tjänster med färre användare är detta möjligt i större utsträckning. I syfte att hjälpa andra 

kunder så var det enligt flera respondenter viktigt att också kunna påverka dem, även om de 

inte alltid visste hur. Detta uttryckte en respondent genom att kunder är lättpåverkade och att 

respondenten själv var lättpåverkad av denna typ av informationsspridning. Enligt Patino och 

Pitta (2012) uppstår ett incitament för kunder att sprida e-WOM då kunder anses vara mer 

trovärdiga än företag som informationskälla, eftersom de inte ses ha ett kommersiellt intresse. 

Då respondenten menar att kunder är lätta att påverka samt att den själv blir påverkad av 

andra på Facebook så kan ett bakomliggande motiv till att kunder sprider e-WOM vara att 

påverka andra. Detta kan likt teorin ses bero på att det inte finns ett kommersiellt intresse 

bakom spridningen av e-WOM, utan att kunder snarare vill vara vänliga och hjälpa varandra. 

Att kunder vill påverka andra kan ses som ett egenintresse i att få andra att tycka som dem, 

vilket kan ses som ett egoistiskt motiv. Men, respondenterna i undersökningen uttryckte det 

snarare som att de ville hjälpa andra genom att påverka dem, vilket kan ses som ett 

bakomliggande motiv till att kunder känner glädje av att hjälpa andra.  

 

Enligt Cheung och Lee (2012) är altruism endast ett motiv till spridning av positiv e-WOM 

medan exempelvis Alexandrov et al. (2013), Jeong och Jang (2010) samt Zhang och Lee 

(2012) menar att altruism kan vara ett motiv till att sprida både positiv och negativ e-WOM. I 

den empiriska undersökningen framkom det att altruism inte behöver innebära att kunder 

rekommenderar produkter eller tjänster utan det kan även innebära att kunder varnar 

varandra från negativa upplevelser. Således visade undersökningen att kunder använder 

altruistiska handlingar till att sprida både positiv och negativ e-WOM, vilket därmed motsäger 

Cheung och Lees uppfattning från 2012. Vidare kan altruism vara ett motiv till att hjälpa 

andra kunder genom att varna dem för negativa upplevelser som är kopplade till produkter 
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eller tjänster (Alexandrov et al., 2013). Enligt flera respondenter förekommer detta, då kunder 

vill trycka ner det aktuella företaget och varna andra snarare än att söka medhåll från de som 

varit med om liknande upplevelser. Således kan detta innebära att kunder vill varna andra för 

negativa upplevelser, utan förväntan att få uppmärksamhet för det. Ett bakomliggande motiv 

till varför kunder vill varna andra om negativa upplevelser visade sig i undersökningen vara 

att kunder själva upplevt något negativt som de inte vill att andra ska behöva uppleva. 

 

När det kommer till att sprida e-WOM kan altruistiska motiv vara det mest centrala för att 

uppfylla behovet av att få positiv uppmärksamhet från andra (Ho & Dempsey, 2010; Zhang & 

Lee, 2012). Undersökningen visade att uppmärksamheten har en mindre betydelse när kunder 

sprider e-WOM utifrån ett altruistiskt motiv än vad teorin säger, då kundens vänlighet och 

tillgivenhet står i centrum snarare än att tillgodose egna behov. Det som kom fram i 

undersökningen stämmer snarare in på vad Zhang och Lee (2012) anser om altruismens 

karaktär då människor i första hand är måna om att andra ska dra fördel av deras 

informationsspridning. Kunders behov av att känna sig uppskattade och få positiv 

uppmärksamhet ses därmed inte vara viktigt för dem. Vidare ansåg respondenterna att de inte 

var ute efter positiv uppmärksamhet då de ville sprida andras negativa erfarenheter för att 

hjälpa andra. Det kan således ses som att kunder inte har något bakomliggande motiv till 

denna informationsspridning då de inte var ute efter positiv respons utan snarare ville 

informera och belysa problematiken som kan uppstå med vissa produkter.  

5.3 Kollektivism  

Undersökningen visade att respondenterna ansåg det vara viktigt att hjälpa en grupp, vilket 

kan ses som kollektivistiska handlingar då Cheung och Lee (2012) definierar kollektivism 

som att kunder vill öka välfärden för en grupp genom e-WOM. Respondenter uttryckte att de 

ville förmedla sin kunskap inom branscher där de besatt specifik kunskap för att i första hand 

hjälpa en grupp. Därmed kan kunskapen ses som ett egoistiskt motiv i form av att kunder vill 

framstå som experter. Detta stämmer överens med hur Alexandrov et al. (2013) definierar 

begreppet då kunder med detta motiv vill bidra med sin kunskap för att hjälpa hela gruppen 

snarare än att tillgodose sitt egna behov. Å andra sidan menade en respondent att den inte 

hade möjlighet att hjälpa en grupp då det finns andra personer som är bättre lämpade än 

privatpersoner för denna informationsspridning, såsom journalister. Detta kan förklaras 

genom att möjligheterna till hjälpa en grupp i många fall är komplexa, då det handlar om 

personalpolitik och yrkesgrupper vid företagsrelaterade fall som privatpersoner sällan eller 
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inte alls kan påverka. Undersökningen visade därmed att möjligheten att påverka andra är ett 

bakomliggande motiv för kunder att hjälpa eller i vissa fall avstå från att hjälpa en grupp.  

 

Respondenter menade att de vill upprätthålla en viss identitet på Facebook, vilket även 

påverkar dem i deras informationsspridning. Enligt Angelis et al. (2012) kan människan i en 

social grupp vilja värna om sin sociala identitet, vilket i sin tur kan påverka om de sprider e-

WOM. Att personer vill förmedla en viss bild av sig själv är något som flera respondenter tror 

beror på kunders bekräftelsebehov. Att kunder får en viss respons på det som sprids om 

företag på Facebook är viktigt för respondenterna, vilket även framkom i undersökningen då 

en respondent menade att om den inte får någon uppmärksamhet så är den inte lika intresserad 

av att sprida e-WOM. Behovet av att värna om en social identitet kan således bero på att 

kunden vill sprida e-WOM i syfte att få bekräftelse vilken i sin tur genereras av responsen 

från andra. Denna respons var även viktig för respondenterna, vilket kan ses som ett egoistiskt 

motiv i form av självförstärkning. Detta då självförstärkning innebär att människan har ett 

behov av att söka positiva utvärderingar från andra för att själva kunna må bra (Angelis et al., 

2012). Att andra bryr sig om det som kunden sprider ansågs vara viktigt för att bli 

tillfredsställd, speciellt när det ligger tid och engagemang bakom. Detta tydliggör hur det 

egoistiska motivet kopplas samman med den sociala identiteten vid kunders spridning av e-

WOM på sociala medier.      

       

För att sprida e-WOM så menade respondenterna att det även är viktigt att företag som 

kunden sprider information om har överensstämmande värderingar. Detta kunde i sin tur leda 

till att respondenterna också ville bli förknippade med företag som representerar goda 

värderingar och som har tilltalande kunderbjudanden. Människans behov av att känna social 

tillhörighet är förknippat med spridning av e-WOM (Alexandrov et al., 2013), vilket kan 

komma till uttryck genom att de i vissa fall identifierar sig som medlemmar i en grupp och är 

således mer benägna att agera utifrån vad gruppen står för (Cheung & Lee, 2012). Dock 

stämmer detta motiv inte överens med behovet av att agera utifrån vad en grupp står för då 

respondenterna endast ville framstå på ett visst sätt på sociala medier. Detta kan exempelvis 

antydas då en respondent gillade Dagens Industri på Facebook för att framstå som en person 

som är insatt i affärsvärlden även om personen sällan läste tidningen. Utöver den egna 

vinningen i att framstå på ett visst vis leder detta i sin tur till att kunden även sprider 

information om Dagens Industri då den gillar tidningens facebooksida. Motivet till att sprida 

information om tidningen kan därmed ses ha en koppling till kunders behov av social 
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tillhörighet. Detta kan förklaras genom att respondenten inte enbart vill bli förknippad med 

tidningen, den vill också bli associerad som en person som har ett intresse för affärsvärlden. 

Kunders bakomliggande motiv till att sprida e-WOM i syfte att tillhöra en social grupp kan 

därmed ses vara känslan av gemenskap. 

 

Vidare visade den empiriska undersökningen även att kunder anser det riskabelt att sprida 

sina personliga åsikter då arbetsgivare kan kolla upp dem på sociala medier. För att inte 

kunder ska framstå som för extrema i sina kommentarer och åsikter kan det således ses som 

viktigt för dem att värna om sin image på sociala medier. Kunder kan därmed utifrån den 

synvinkeln ha konsekvenserna av sitt agerande i bakhuvudet när de sprider e-WOM, vilket 

överensstämmer med vad Hennig-Thurau et al. (2004) menar om att kunder vill bli en del av 

en virtuell gemenskap för att på så sätt känna social tillhörighet. Kunders behov av att 

upprätthålla sin image kan ses som viktigt då de sällan har möjlighet att gilla, dela och 

kommentera inlägg på sociala medier anonymt. Detta är något som inte bara beror på att 

arbetsgivare kan kolla upp en viss person utan att respondenterna som ville upprätthålla sin 

image på sociala medier gjorde det även för att vara en del av en grupp eller gemenskap. Att 

kunder vill känna social tillhörighet har det bakomliggande motivet att de vill upprätthålla sin 

image genom att tänka på konsekvenserna av sitt agerande gällande spridning e-WOM på 

sociala medier.  

5.4 Egoism  

Egoism handlar enligt Alexandrov et al. (2013) om rykte, vilket syftar till människors behov 

av självförstärkning samt att de vill skapa en viss bild av sig själva inför andra. Egoistiska 

handlingar var ett centralt motiv till att respondenter i denna undersökning valde att sprida e-

WOM. Behovet av självförstärkning var ett motiv som framkom i denna undersökning då 

exempelvis ett flertal respondenter har synliggjort sin arbetsgivare på Facebook. De ville 

synliggöra sin arbetsgivare, dels för att bli förknippad med företaget men även för att kunna 

förmedla en kunskap om en viss bransch. Kunskapen symboliserar i detta fall typiskt 

egoistiska handlingar då Cheung och Lee (2012) menar att egoism uppstår då individer vill 

framstå som experter gentemot andra. Behovet av att framstå som expert kan således förklaras 

genom det egoistiska motivet att framstå som kunnig och därigenom är det bakomliggande 

motivet att få bekräftelse. 
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Vid den empiriska undersökningen framkom att kunder motiveras att sprida e-WOM då de får 

någonting tillbaka för sin informationsspridning. Facebook ansågs vara en plattform där 

informationsutbyte kan ske utan några skyldigheter och där kunder inte förväntar sig 

någonting tillbaka. Trots faktumet att kunder inte förväntar sig några gentjänster anser de 

ändå det vara motiverande att få någonting tillbaka. Detta kan kopplas till kunders behov av 

ömsesidighet och reciprocitet som, enligt Cheung och Lee (2012), handlar om fördelen 

individer upplever genom att engagera sig i sociala utbyten. En förväntan av att få någonting 

tillbaka kan påverka spridningen av e-WOM menar Cheung och Lee (2012) då detta utbyte 

går ut på att tillgodose personens egna behov snarare än att hjälpa andra. Det framkom att 

kunder endast motiveras av att sprida e-WOM genom sociala utbyten, dock utan varken 

skyldigheter eller förväntningar på att få någonting tillbaka. Det kan därmed tolkas att kunder 

inte engagerar sig i sociala utbyten för att tillgodose sina egna behov utan snarare för att vara 

vänlig och hjälpa andra, vilket kan ses som ett bakomliggande motiv till altruism. 

 

Vidare ansåg respondenter att de inte försökt begränsa eller dölja information om dem som 

exponeras för andra, i syfte att uppfattas på ett visst sätt på Facebook. Å andra sidan var de 

dock övertygade om att andra kunder, inte de själva, säkerligen kan förvränga sanningen för 

att upprätthålla en viss image. Detta kan ifrågasättas då respondenter samtidigt menade att det 

är viktigt för dem att inte vara för extrema i sina åsikter. Om de framställer sig själva på ett 

visst vis så har de därigenom begränsat eller dolt information och på så sätt förvrängt 

sanningen, även om de själva inte anser det. Detta kan kopplas till människans behov av att 

skapa en viss bild av sig själv inför andra (Alexandrov et al., 2013). Vidare visade 

undersökningen att kunder kan vara ovilliga att dela med sig av vissa erfarenheter för att 

upprätthålla en viss image. Detta framkom då ett flertal respondenter menade att de har avstått 

från att dela med sig av sina negativa erfarenheter då det skulle kunna skada den image de har 

på sociala medier. Istället har de delat med sig av andras negativa erfarenheter och utifrån 

Sundaram et al. (1998) synvinkel kan detta förklaras genom att kunder som använder sig av 

egoistiska motiv undviker att sprida negativ e-WOM då de vill framstå som intelligenta 

kunder. En respondent menade vidare att det handlar om att ljuga för sig själv och att det är få 

som står för de misstag de begår. Att kunder undviker att sprida e-WOM i syfte att 

upprätthålla en viss image kan därmed bero på deras personlighet, då självsäkra personer kan 

ses våga stå för sitt agerande i större utsträckning än osäkra. Personligheten kan således ses 

vara ett bakomliggande motiv till att vissa väljer att sprida e-WOM i en miljö där det finns en 

risk att imagen kan skadas. 
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Genom att sprida andra kunders negativa erfarenheter menar Angelis et al. (2012) å andra 

sidan att kunder kan stärka den egna självbilden. Angelis et al. (2012) fortsätter och menar att 

detta kan ta sig uttryck i form av att personer som sprider andras negativa erfarenheter mår 

bättre av det då de inte drabbats själva och kan därmed ses ha ett egenintresse i det. Å ena 

sidan kan det tolkas som att kunder sprider andras negativa upplevelser för att i första hand 

hjälpa och varna andra, vilket kan ses som ett altruistiskt motiv. Å andra sidan kan ett 

egoistiskt motiv urskiljas då de kan ses ha ett behov av att stärka imagen. Imagen kan stärkas 

genom att kunden uppfattas som en intelligent kund, då den är medveten om olika fall, 

tjänster, produkter, företag och upplevelser som andra bör undvika. Därmed kan kunders 

behov av att stärka imagen ses som bakomliggande motiv till spridning av andras negativa 

erfarenheter. 
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6. Slutsats 

 I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Den insamlade informationen avser att 

besvara forskningsfrågan angående varför kunder sprider e-WOM på sociala medier. 

Kapitlet inleds med en presentation av de bakomliggande motiven och avslutningsvis 

presenteras undersökningens avgränsningar. 

 

Undersökningen visade att det finns 15 bakomliggande motiv till kunders spridning av e-

WOM på sociala medier. Det framkom fyra bakomliggande motiv till varför kunder sprider e-

WOM utifrån tillfredsställelse. De två första sker då kunder vill dela med sig av sina positiva 

och negativa erfarenheter för att må bra och känna sig viktiga samt att de vill 

få sympatier och uppmärksamhet från andra. Själva överraskningsmomentet, oavsett om det 

är av positiv eller negativ karaktär samt helhetsintrycket som skapas genom de sätt kunden 

blir bemött är de två andra motiven som är bakomliggande. Det finns också fyra 

bakomliggande motiv till altruism där de två första är att kunder vill underlätta för 

andra samt att vänner och bekanta ska gynnas av informationsspridningen. Det framkom 

också att kunder vill hjälpa andra genom att varna dem för negativa upplevelser. Utifrån detta 

är ett bakomliggande motiv att kunder själva upplevt något negativt som de inte vill att andra 

ska behöva uppleva. Ett ytterligare bakomliggande motiv till att hjälpa andra kunder är också 

vikten av att kunna påverka dem. För att hjälpa en grupp i stället för enskilda individer 

framkom det fyra bakomliggande motiv till kollektivism, vilka utgörs av möjligheten att 

påverka andra, få bekräftelse, upprätthålla en image och känslan av gemenskap. Slutligen 

finns det tre bakomliggande motiv till egoism, det första är att kunder vill få bekräftelse när de 

framstår som experter, det andra är att personligheten avgör om kunder sprider e-WOM och 

det tredje är för att stärka sin image när de sprider andras negativa erfarenheter. 

6.1 Avgränsningar 

Undersökningens tillförlitlighet kan ifrågasättas då exempelvis respondenternas ålder och kön 

skulle kunna påverkat trovärdigheten i resultatet, trots att dessa kategorier inte var med i 

urvalsramen. Anledningen till att undersökningen inte har en specifik målgrupp baserad på 

kön och ålder berodde på att studien inte ämnar uppnå någon representativitet. Sådana 

urvalsstrategier ämnar att i första hand generalisera slutsatser till en större population 

(Saunders et al., 2009) vilket inte var syftet för studien. Kriterierna som behövde uppfyllas 

var i stället att respondenterna skulle vara tillgängliga för intervju, aktiva på Facebook och 

villiga att dela med sig av sina upplevelser, erfarenheter och åsikter på ett öppet sätt. Vilken 
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ålder och vilket kön respondenten har är således irrelevant för studien. För att säkerställa att 

intervjuerna genomfördes utan partiskhet och därmed upprätthålla bekräftelse i 

undersökningen kan detta ifrågasättas då det fanns en risk att subjektiva värderingar inverkat 

på undersökningen.  

 

Då denna undersökning syftar till att få en djupare förståelse för motiven till spridning av e-

WOM på sociala medier valdes endast Facebook som studieobjekt. För att få den djupare 

förståelsen exkluderades andra sociala medier till denna undersökning och således kan 

överförbarheten, som var ett av undersökningens kvalitetskriterier, ifrågasättas. Det kan 

därmed innebära att resultatet för denna undersökning bara är talande för Facebook och inte 

för sociala medier som helhet. Pålitligheten kan även ifrågasättas då undersökningen endast 

grundar sig på vad sex respondenter svarade på frågor gällande spridning av e-WOM. I 

enighet med vad Bryman och Bell (2011) menar så har dock kvalitativa undersökningar inget 

behov av generalisering då fokus ligger på tolkning av ord snarare än kvantifiering av data. 

Eftersom syftet var att utforska hur de bakomliggande motiven till spridningen av e-WOM på 

sociala medier behövs en mer djupgående förståelse för det studerade området i istället för en 

mer generell förståelse som genereras av en kvantitativ undersökning.  
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7. Forskningsimplikationer  

I detta avslutande kapitel presenteras praktiska implikationer för företag baserade på 

undersökningens resultat, den teoretiska insikten samt rekommendationer för vidare 

forskning.  

7.1 Praktiska implikationer 

Den empiriska undersökningen visade att kunder anser att företag måste vara närvarande och 

aktiva på sociala medier då detta påverk r  under    ridning    e-   .  et fr m om   en 

 tt om f ret g   erhu udt get       r  n r  r nde      ce oo         de oc    finn   till 

hands f r  tt  unn     r      under  fr gor.   rmed   n f ret g h  n tt     denn  

undersökning för att planera och på så vis optimera sin närvaro på sociala medier genom att 

vara medvetna om riskerna med en utebliven närvaro på dessa plattformar. Företag har en stor 

möjlighet att ta del av värdefull information om sina och andras produkter eller tjänster på 

sociala medier eftersom kunder sprider e-WOM på dessa plattformar. Den information 

företagen kan ta del av är många gånger gratis vilket innebär att de inte behöver investera lika 

mycket tid och pengar för att ta reda på deras kunders åsikter och i stället kan de investera i 

produktutveckling, utbildning eller andra områden som deras kunder efterfrågar förbättring 

inom. Företag kan inte heller bortse från att vara aktiva där då denna närvaro kan effektivisera 

deras marknadsföring, eftersom kunder som använder sociala medier kan fungera som gratis-

marknadsförare då de kan sprida en positiv bild av företaget.  

 

Denna undersökning kan fungera som en guide för att vägleda företag gällande varför de ska 

vara aktiva på sociala medier och hur de kan uppmuntra till kunders informationsspridning. 

Det är viktigt att uppmuntra till spridning av e-WOM då anledningen till att kunder litar på 

andra kunder är att de inte har ett kommersiellt intresse. För att uppmuntra till denna 

informationsspridning behöver företag ha insyn i kunders förväntningar, eftersom resultatet i 

denna undersökning visade att kunder är mer benägna att sprida e-WOM om deras 

förväntningar överträffas eller underträffas. När företag vet om vilka förväntningar deras 

kunder har kan de arbeta för att överträffa dessa förväntningar och på så sätt uppmuntra till att 

kunder sprider e-WOM på sociala medier. Det visade sig i undersökningen att kunder har 

förväntningar på företagets kundbemötande, därför kan detta fungera som ett ytterligare 

incitament för företag att kontinuerligt undersöka vilket bemötande kunder får och vilket 

bemötande de förväntar sig. 
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7.2  Teoretisk insikt 

Denna undersökning bidrar med en djupare förståelse om varför kunder sprider e-WOM på 

sociala medier genom att ta reda på de bakomliggande motiven. Många tidigare 

undersökningar har fokuserat på effekten av e-WOM och bland dessa undersökningar 

användes ofta kvantitativa metoder i syfte att få en generell förståelse. Således har det saknats 

kunskap om vad kunder har för bakomliggande motiv till att sprida e-WOM. Den kvalitativa 

ansatsen bidrog till en djupare insikt i det valda ämnet genom intervjuer, som inte skulle ha 

varit möjlig att erhålla genom en kvantitativ ansats.  

Denna undersökning kan även bidra till en djupare insyn i varför spridning av e-WOM på 

sociala medier sker utifrån kunders perspektiv då få kvalitativa undersökningar har baserats 

på primärdata.  

7.3 Vidare forskning 

Utifrån resultatet av denna undersökning rekommenderas en jämförande studie för vidare 

forskning. En jämförande studie skulle kunna bidra med en djupare förståelse om huruvida de 

bakomliggande motiven till spridning av e-WOM ser annorlunda ut beroende på vilket socialt 

medium det avser. Fortsättningsvis kan en kvantitativ undersökning bidra till 

forskningsområdet om den görs för att uppnå representativitet för en specifik grupp baserad 

på kategorier såsom ålder, kön eller etnicitet. Vidare forskning uppmuntras även till 

genomförandet av en experimentell forskningsdesign. En sådan design kan användas för att 

följa informationen som sprids. Antingen för att se hur fort och till hur många den sprids 

genom en kvantitativ undersökning eller genom en kvalitativ undersökning där fokus ligger 

på varför de som spred denna specifika information gjorde det. En sådan kvalitativ 

undersökning kan ge ytterligare insyn i de bakomliggande motiven kunder har till spridning 

av e-WOM. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Information till respondenten innan intervjun:  

Spridning av information på Facebook innebär i denna undersökning att du gillar, delar eller 

kommenterar information om ett företag. Du förblir anonym genom hela undersökningen. 

 

*Företaget syftar till det företag som respondenten självmant väljer att ta upp. 

 

Frågor om Tillfredsställelse 

1) Kan du berätta om ett tillfälle där du har delat med dig av en positiv upplevelse om ett 

företag? Hur kom det sig att du gjorde det?  

 

2) Kan du berätta om ett tillfälle där du har delat med dig av en negativ upplevelse om ett 

företag? Hur kom det sig att du gjorde det?  

 

2.1 (Uppföljningsfråga) Efter den negativa upplevelsen tog du kontakt med företaget om det 

som hände - om ja, hur var bemötandet?  

 

Uppföljningsfrågor (om respondenten inte tar upp det självmant): 

- Du nämnde att din upplevelse med företaget gjorde att du delade med dig av dina 

erfarenheter. Kan du koppla det till att dina förväntningar på företaget underträffades, möttes 

eller överträffades? 

 

- Om du ska peka på något specifikt, vad var det som avgjorde att din upplevelse blev 

positiv/negativ?  

 

Frågor om Altruism 

3) Om man sätter det i ett större sammanhang - vad tror du att andra får ut av att du gillar, 

kommenterar och/eller delar information om företaget? Är det något som du tycker är viktigt?  

 

Frågor om Kollektivism 

4) Har du någon gång gillat, kommenterat och/eller delat information gällande personalfrågor 

eller specifika yrkesgruppers situation(er) - hur kom det sig?  

 



  

 

 

5) Har du någon gång gillat, kommenterat och/eller delat information om ett företag där den 

huvudsakliga anledningen var att du ville bli förknippad med dem? 

 

Frågor om Egoism 

6) Har du någon gång gillat, kommenterat och/eller delat information om ett företag i syfte av 

att förmedla en viss bild av dig själv till andra? Vilken/vilka anledning(ar)?  

 

7) Är eller har du varit så pass insatt i ett ämnesområde att du ville förmedla din kunskap 

genom att gilla, kommentera och/eller dela information om ett företag? 

 

8) Är andras reaktion viktig för dig när du väljer att gilla, kommentera och/eller dela 

information?  

 

9) Finns det tillfällen då du gillat, kommenterat och/eller delat information om ett företag där 

du haft för avsikt att få något liknande tillbaka från andra?  

 

10) Har det funnits tillfällen då du undvikit att dela med dig av dina erfarenheter då du känt 

ett ansvar för det misslyckade köpet/besöket/upplevelsen för att inte framstå som att just du 

har gjort ett misstag?  

 

11) Har du någon gång delat med dig av andras negativa erfarenheter och fått positiv respons 

för det? 



  

 

 

Bilaga 2 
Kodningsschema av empiri 

  Variabler   Kodning av motiv 

 Spridning av positiva upplevelser 

(Maxham & Netemeyer, 2003) 

 Rekommendation på förfrågan 

 Rekommendation genom tävlingar 

 Hjälpa andra i deras framtida köpbeslut 

 Förväntningar överträffas  

 Spridning av negativa upplevelser 

(Maxham & Netemeyer, 2003) 

 Varna andra 

 Ventilera ett missnöje 

 Förväntningar underträffats 

 Dåligt kundbemötande 

 Förväntningar före köp (de Matos & 

Rossi, 2008) 

 Förväntningar överträffas  

 Förväntningar underträffats 

 Förväntningar på vissa varumärken och företag 

 Företags behandling av kunder 

(Maxham & Netemeyer, 2003) 

 Bra eller dåligt kundbemötande 

 

 Produktegenskaper (Heitmann et al., 

2007) 

     Viktigt eller inte viktigt 

 Valmöjligheter vid köp (Heitmann et 

al., 2007) 

     Huruvida en produkt fanns tillgänglig eller inte 

     Viktigt eller inte viktigt 

 Glädje av att hjälpa andra (Cheung & 

Lee, 2012) 

     Vänner och bekanta gynnas 

 Behov av att varna människor 

(Alexandrov et al., 2013) 

     Andras negativa upplevelser 

 Positiv uppmärksamhet (Ho & 

Dempsey, 2010) 

     Reaktion och kommentarer från andra 

 Hjälpa en grupp (Alexandrov et al., 

2013) 

     Spridning av företags personal och arbetsvillko 

 Social identitet (Cheung & Lee, 2012)      Spridning av personliga åsikter 

     Image  

     Medvetet eller omedvetet 

 Social tillhörighet (Alexandrov et al., 

2013) 

     Överensstämmande värderingar 

     Bli förknippad med företag 

     Synliggöra arbetsgivare 

    Rykte och självförstärkning 

(Alexandrov et al., 2013) 

     Skapa en viss bild av sig själv inför andra 

     Mån om andras reaktion 

 Behov av att framstå som experter 

(Cheung & Lee, 2012) 

     Synliggöra sin arbetsgivare 

     Villiga att dela med sig av sin kunskap 

 Ömsesidighet och Reciprocitet (Cheung 

& Lee, 2012) 

     Får något tillbaka från sin informationsspridning 

     Förväntningar på andra  

 Behov av att framstå som en intelligent 

kund (Sundoram et al., 1998) 

     Varna och hjälpa andra 

     Förmedla sin kunskap 

 Spridning av andras negativa 

erfarenheter (Angelis et al., 2012) 

     Varna och hjälpa andra 

 
Tabell 5. Kodningsschema av empiri 


