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Sammandrag 
Kommunikation mellan konsumenter om produkter, word-of-mouth (WOM), kan påverka 

konsumenters köpbeslut. Därför är det viktigt att förstå varför konsumenter sprider 

information om produkter. Tidigare forskning har till stor del undersökt drivkrafter bakom 

WOM som ett generellt koncept, men på grund av att vi allt mer kommunicerar via 

elektroniska kanaler kan motiven bakom att sprida WOM ha förändrats. Forskning om detta 

kan bidra med ny kunskap inom området, varför denna undersökning syftar till att studera 

vilka drivkrafter som finns bakom electronic word-of-mouth (eWOM). En självadministrerad 

enkät besvarades elektroniskt av 150 respondenter för att undersöka sju olika drivkrafter. 

Resultatet indikerar att tillfredsställelse och altruism är drivkrafter bakom eWOM, medan vi 

inte fann stöd för att övriga drivkrafter skulle ha någon betydelse. Denna kunskap kan 

användas av företag i samband med att skapa strategier för att aktivt uppmuntra och underlätta 

för sina kunder att sprida eWOM. 
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Inledning 

Att som säljare försöka övertala konsumenter att köpa en viss produkt börjar blir allt svårare. 

Idag är konsumenter, tack vare internet, mer välinformerade än någonsin och tar inte säljarens 

ord för givet (Kimmel & Kitchen, 2014). Konsumenter kan på eget initiativ söka nödvändig 

information om det tänkta köpet, och kan genom att ta del av andra konsumenters åsikter 

redan innan köpet få en känsla av hur det kan vara att äga produkten (Simonson & Rosen, 

2014). Sociala medier har varit en bidragande faktor till konsumenters 

informationssökningsprocess. Många konsumenter lägger upp recensioner på sociala forum 

som exempelvis Youtube, delar med sig av åsikter via kommentarer eller delar ut betyg för 

huruvida man som kund är nöjd med sitt köp (Simonson & Rosen, 2014). Till följd av detta 

sätt att kommunicera sker en form av indirekt marknadsföring som organisationer inte kan 

kontrollera. Genom att konsumenter delar, kommenterar eller gillar statusar och bilder i 

sociala medier eller via andra hemsidor på internet har de stor möjlighet att påverka varandra i 

processen som leder till ett köp (Chen & Lurie, 2013). Konsumenter är på detta sätt mer 

aktiva än någonsin tidigare i hela marknadsföringsprocessen (Grönroos, 1998) och 

kommunicerar med varandra på många nya sätt. 

  

Kommunikationen konsumenter emellan kallas word-of-mouth (WOM), vilket har blivit ett 

vedertaget begrepp inom marknadsföring sedan mer än ett halvt sekel tillbaka (Arndt, 1967b). 

Westbrook (1987) definierar WOM som “informell kommunikation riktad till andra 

konsumenter om ägande, användande, eller karaktärsdrag hos särskilda varor och tjänster 

och/eller deras säljare”1 (s. 261). Vidare menar Arndt (1967b) att WOM är “muntlig person-

till-person-kommunikation mellan en uppfattad icke-kommersiell kommunikatör och en 

mottagare gällande ett märke, en produkt, eller en tjänst till salu”2 (s. 190). Tidigare forskning 

har beskrivit WOM:s påverkan på konsumenternas köpprocess, då WOM ofta genereras av 

likasinnade personer som inte har något egenintresse i produkten. Av den anledningen anser 

konsumenter ofta att denna information är mer genuin och trovärdig, samtidigt som den får 

mer uppmärksamhet (Cheung, Anitsal & Anitsal, 2007; Allsop, Bassett & Hoskins, 2007). 

Familj och vänner influeras genom att de kan tala om för varandra hur de har upplevt ett köp, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Egen översättning av “informal communications directed at other consumers about the ownership, usage, or 
characteristics of particular goods and services and/or their sellers” (Westbrook, 1987, s. 261) 
 
2 Egen översättning av “oral, person-to-person communication between a perceived non-commercial 
communicator and a receiver concerning a brand, a product, or a service offered for sale” (Arndt, 1967b, s. 190) 



	   5	  

vilket kan påverka närstående att göra likadant (Abrantes, Seabra, Lages & Jayawardhena, 

2013). 

  
WOM har förändrats på senare tid eftersom kommunikation mellan konsumenter har börjat 

ske genom nya typer av kanaler. Förutom kommunikation ansikte-mot-ansikte, vilket 

traditionell WOM sker genom, finns idag även ett stort utbud av elektroniska kanaler via 

internet där dagens konsumenter kan kommunicera med varandra (Moore, 2012), exempelvis 

sociala medier. Genom dessa nya forum, där budskap allt mer sprids till en större publik, har 

WOM tagit nya former. Istället för att på traditionellt sett sprida ett budskap till en tänkt 

mottagare, sprids idag information i större utsträckning utan att sändaren vet vem som tar del 

av den (Mangold, Miller & Brockway, 1999). Till skillnad från traditionell WOM som ofta 

uppmuntras av mottagarens vilja att höra om köpet, ligger ofta grunden till det nya sättet att 

sprida information på hos budskapsbäraren själv (Mangold, Miller & Brockway, 1999). På 

grund av internets stora framväxt har kommunikation konsumenter emellan, specifikt via 

elektroniska kanaler, kommit att bli ett eget begrepp, electronic word-of-mouth (eWOM). 

eWOM kan definieras som “ett positivt eller negativt påstående av potentiella, nuvarande, 

eller före detta kunder om en produkt eller ett företag, som är tillgängligt till ett flertal 

personer och institutioner via internet”3 (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004, 

s. 39). Det är tydligt att kommunikation genom eWOM, via till exempel sociala medier, har 

kommit att bli betydande det senaste decenniet för både privatpersoner och företag. 

Exempelvis visade en undersökning att mer än 70 procent av alla amerikanska 

internetanvändare mellan 18 och 29 år använder sociala medier (Lenhart, Purcell, Smith & 

Zickuhr, 2010). Samtidigt litar dagens konsumenter i större utsträckning på sociala medier för 

att lära sig mer om nya märken (Naylor, Lamberton & West, 2012). Vidare använde 83 

procent av Fortune 500-företag sociala medier för att nå ut till sina kunder under år 2011 

(Hameed, 2011), vilket visar att kommunikation via dessa typer av kanaler har ökat avsevärt 

och att WOM har nått nya dimensioner. 

Tidigare forskning har studerat WOM ur många olika aspekter, till exempel WOM:s effekt på 

försäljning och köpbeslut (Chevalier & Mayzlin, 2006; Godes & Mayzlin, 2009), vilket 

innehåll i WOM som är mest viralt (Berger & Milkman, 2012) och olika strategier för att 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Egen översättning av “any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about 
a product or company, which is made available to a multitude of people and insti- tutions via the Internet. 
(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004, s. 39) 
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underlätta för WOM att ta form (Libai, Muller & Peres, 2013). Då tidigare forskning har visat 

att WOM har en stor påverkan på köpbeslut inom ett flertal branscher (Keaveney, 1995; 

Brown & Reingen, 1987; Arndt, 1967a; Richins, 1983), är det aktuellt att studera vad som 

driver WOM. Undersökningar om drivande faktorer bakom WOM har till exempel studerat 

drivkrafter i relation till varumärken (Lovett, Peres & Shachar, 2013), huruvida positiv eller 

negativ WOM är mest drivande (Angelis, Bonezzi, Peluso, Rucker & Costabile, 2012; Chen 

& Lurie, 2013; Sundaram, Mitra, & Webster, 1998) samt enskilda drivkrafter bakom WOM, 

som exempelvis olika sociala faktorer (Berger & Schwartz, 2011). Däremot finner vi få 

undersökningar som berör de drivande faktorerna specifikt bakom eWOM, som sker via 

internet, då budskapet ofta sprids till ett större antal och anonyma mottagare. 

Ökad förståelse om varför dagens konsumenter sprider WOM via internet kan hjälpa företag 

att skapa strategier i syfte att underlätta för denna typ av kommunikation att ta form, och 

därmed påverka konsumenternas köpbeslut. På grund av att vi allt mer kommunicerar via 

elektroniska kanaler blir kunskap om vad som driver eWOM allt viktigare, då förändrade 

kommunikationskanaler även kan ha ändrat motiven bakom att sprida information. Detta leder 

oss fram till forskningsfrågan: Vilka drivkrafter finns bakom att sprida eWOM? 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka drivande faktorer som finns bakom att sprida 

eWOM och i vilken utsträckning de är betydande. Avsikten är således att ta reda på om 

förändringen i att konsumenter allt mer kommunicerar via elektroniska kanaler kan ha ändrat 

motiven bakom att sprida information. 
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Teori 
Nedan presenteras en teoretisk bakgrund om WOM:s förändring samt undersökningens 

teoretiska ramverk. Eftersom eWOM är ett relativt nytt begrepp är en stor del av tidigare 

forskning från en tid innan detta begrepp utformades, varför vi inte kan särskilja vilka 

kommunikationskanaler som har använts. Mycket forskning om drivkrafter har dessutom 

studerats i relation till WOM som ett generellt koncept och inte tagit hänsyn till skillnader i 

vilka kanaler konsumenter har kommunicerat genom. När vi hädanefter refererar till WOM 

kan det av den anledningen både innebära kommunikation via såväl traditionella som 

elektroniska kanaler. Då vi refererar till eWOM syftar vi däremot på kommunikation mellan 

konsumenter som sker endast via elektroniska kanaler.  

 

En förändring av konceptet WOM 

Fenomenet WOM har diskuterats i mer än ett halvt sekel, varav tidigare teorier utformades i 

en tid utan internet. Tillgängligheten, utsträckningen och transparensen som har uppstått till 

följd av utvecklingen av internet har ändrat förutsättningarna för hur WOM fungerar idag 

(Kozinets, Valck, Wojnicki & Wilner, 2010). Traditionell WOM har skett ansikte-mot-ansikte 

mellan två personer, medan WOM idag även sker från en till många fler personer samtidigt 

genom kommunikation via elektroniska medier (Godes, Mayzlin, Chen, Das, Dellarocas, 

Pfeiffer, Libai, Sen, Shi & Verlegh, 2005; Moore, 2012). eWOM har växt exponentiellt det 

senaste decenniet (Das & Chen, 2007) och är en ny viktig form av kund-till-kund-

kommunikation (Chen & Xie, 2008). 

För att demonstrera hur WOM har förändrats diskuterar Kozinets et al. (2010) tre olika faser. 

Den första fasen fokuserade på kommunikation mellan konsumenter som ett naturligt 

fenomen som motiverades av en vilja att hjälpa varandra, varna varandra för dålig service och 

kommunicera status. Fasen därefter var mer inriktad på att marknadsförare kunde påverka 

kommunikation mellan konsumenter genom reklam och genom att utnyttja opinionsledare. 

Under denna period tog man dock ingen större hänsyn till att den som förde budskap vidare 

kunde vinkla informationen och personifiera den. Den sista mer moderna fasen av WOM har 

dominerats av internets framväxt och att konsumenter ses som aktiva medproducenter i 

värdeskapande. Demonstrationen av de olika faserna (Kozinets et al., 2010) visar i grova drag 

att WOM är ett föränderligt koncept. 
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Genom sociala medier har vi inte bara ändrat hur vi kommunicerar, utan även innehållet i det 

vi kommunicerar, då studier har visat att kanaler vi kommunicerar genom kan ha betydelse 

för vilken typ, eller form av innehåll som sprids (Berger & Iyengar, 2013; Kozinets et al., 

2010). Vid traditionell WOM kommunicerar konsumenter i realtid, medan eWOM ofta sker 

skriftligen, via internet, där diskussioner sker med ett tidsgap. Vid kommunikation i realtid 

förs ämnen på tal utifrån att personerna säger vad de tänker på för stunden. Däremot har 

personerna, vid kommunikation med ett tidsgap, mer tid att tänka efter innan de talar, samt att 

redigera och ändra sina åsikter (Berger & Iyengar, 2013). Vidare bidrar skriftlig 

kommunikation till mer anonymitet samt blir ett yttrande som blir permanent och kan sparas i 

framtiden (Chafe & Tannen, 1987). Anonymitet har dock fått en annan innebörd genom 

sociala medier där man numera ofta har en personlig identitet på sociala plattformar som 

exempelvis Facebook. 

 

Drivkrafter bakom WOM 

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på tillfredsställelse som en viktig drivkraft 

bakom WOM. Den traditionella synen på tillfredsställelse innebär att konsumenter utvärderar 

ett köp och jämför uppfattningen av varan med förväntningarna de hade innan köpet (Oliver, 

1980). Huruvida konsumenten är nöjd eller missnöjd med sitt köp är således till följd av en 

utvärdering om produkten uppfyllde vad konsumenten hade förväntat sig. Enligt Cheung et al. 

(2007) räcker det däremot inte alltid att en konsument är nöjd med en produkt för att engagera 

sig i WOM, utan konsumenten måste även känna en viss grad av motivation för att vilja 

sprida sin inställning till köpet vidare. Senare forskning styrker detta med studier som har 

fokuserat mer på de emotionella komponenterna i tillfredsställelse, där WOM blir ett sätt att 

ventilera sina känslor om tillfredsställelsen efter köpet är lägre eller högre än förväntat (de 

Matos & Rossi, 2008). Även Anderson (1998) belyser känslors påverkan då han menar att 

konsumenter med starka positiva eller negativa känslor kring sina köp är mer benägna att dela 

sina upplevelser med andra. Tillfredsställelse är enligt Sweeney, Soutar och Mazzarol (2005) 

mer betydande vid positivt laddad information eftersom konsumenter då utvärderar något mer 

noggrant innan de sprider positiv WOM. 

En annan drivkraft bakom att sprida WOM är lojalitet, vilket innebär att kunder har en 

intention att bete sig på ett sätt som signalerar motivation att bibehålla en relation med ett 

företag genom att genomföra en hög andel eller repeterade köp från företaget samt att 

engagera sig i positiv WOM (Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 2002). Detta synsätt, vilket har 
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återkommit frekvent i litteraturen, innebär att positiv WOM är en komponent av lojalitet (de 

Matos & Rossi, 2008). Lojalitet kan vara en viktig drivkraft till WOM eftersom lojala kunder 

i större utsträckning är mer motiverade att bearbeta mer information från företaget och är 

mindre mottagliga för motstridig information (Dick & Basu, 1994). Enligt de Matos och 

Rossi (2008) sprids WOM för att förstärka beslutet att ha en relation med ett företag. Även 

om de menar att lojalitet är betydande för WOM, visade deras undersökning att det är en 

mindre betydande drivkraft än tillfredsställelse, men specifikt vid positiv WOM. 

Att ge rekommendationer till sina referensgrupper, där vänner och familj är närmast, menar 

Dick och Basu (1994) är en annan drivkraft bakom WOM. Drivkraften benämns även 

altruism då konsumenter genom att dela produktinformation och upplevelser hjälper varandra 

i sina köpbeslut. WOM används för att konsumenten försöker övertyga sig själv om sina 

beslut, både bra och dåliga, genom att övertyga andra (de Matos & Rossi, 2008). Viljan att 

hjälpa andra har i många studier visat sig vara en drivande faktor till WOM gällande både 

negativ och positiv WOM (Sundaram et al., 1998). Dock menar Alexandrov, Lilly och 

Babakus (2013) att viljan att hjälpa andra främst ligger i drivkraften bakom negativ WOM. 

En annan drivkraft som enligt tidigare studier ligger bakom WOM är intresse. Bland annat 

Sernovitz (2006) menar att konsumenter pratar om produkter som är spännande, annorlunda 

eller på något annat sätt fångar uppmärksamhet. Även Berger och Milkman (2012), som har 

undersökt drivkraften intresse via elektroniska kanaler, instämmer med detta då de i sin studie 

fann att innehåll som är spännande, praktiskt användbart eller intresseväckande är mer viralt. 

Likaså gör Hughes (2005) som menar att ovanliga, annorlunda eller fascinerande saker leder 

till konversation. Enligt Berger och Schwartz (2011) leder intresse till mer WOM i direkt 

anslutning till att konsumenter använder eller lär sig något nytt om en produkt, men på sikt 

leder det inte till mer WOM. Liksom för tillfredsställelse finns en känslomässig aspekt då 

innehåll som väcker upphetsning har större benägenhet att spridas online (Berger & Milkman, 

2012). Detta kan baseras på negativa känslor som ångest och ilska eller positiva känslor som 

exempelvis respekt. 

Drivkraften intresse baseras på något som är annorlunda (Hughes, 2005), till skillnad från 

tillgänglighet, som baseras på något som konsumenter kommer i kontakt med varje dag 

(Berger & Schwartz, 2011). Berger och Schwartz (2011) menar att tillgänglighet, information 

som är ”top of mind” driver WOM mer än intresse, men framförallt när det gäller mer 

konstant och kontinuerlig WOM. Ofta har man småkonversationer som inte nödvändigt drivs 
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av intressanta ämnen, utan sådant man upplever till vardags, som till exempel vad man ska äta 

till middag. Vad som gör produkter tillgängliga beror på olika stimuli i omgivningen samt 

användarfrekvens. Offentlig synlighet kan också leda till WOM eftersom produkter man lätt 

ser som exempelvis bilar, blir mer tillgängliga (Berger & Schwartz, 2011). 

Anledningen till att man kommunicerar genom WOM är inte bara för att sprida information 

om produkter, utan även att man vill uttrycka sig själv och vill verka intressant, så kallad 

självförstärkning (Wojnicki & Godes, 2008; Berger & Schwartz, 2011). Enligt Wojnicki och 

Godes (2008) sprider konsumenter ofta information i syfte att framhäva en positiv bild av sig 

själva inför andra (Wojnicki & Godes, 2008). Även Angelis et al. (2012) instämmer och 

menar att viljan att framhäva sig själv är en underliggande drivkraft bakom WOM. Att få sig 

själv att framstå som bättre kan åstadkommas genom att sprida positiv WOM angående 

händelser som man har upplevt personligen, men även genom att sprida negativ WOM om 

något som har hänt eller upplevts av andra. Liknande slutsatser drar Alexandrov et al. (2013) 

som menar att drivkraften bakom positiv WOM ligger i konsumentens behov av att jämföra 

sig med andra, skapa sociala band och visa en positiv bild av sig själv. Även viljan att visa 

framgång och att söka bekräftelse kan ses som ett behov av att framhäva sig själv, vilket 

enligt Cheung et al. (2007) har visat sig vara drivande faktorer bakom WOM.  

Även Rettberg (2008) menar att kommunikation via sociala medier som exempelvis bloggar 

inte enbart handlar om att sprida information, utan också om att bygga tillit, vänskap och 

sociala relationer. Ett flertal andra författare som har undersökt drivkrafter bakom eWOM 

specifikt, instämmer med detta synsätt. Enligt Abrantes et al. (2013) är att nätverka en 

betydande drivkraft till eWOM, då internetanvändande ger nya möjligheter att vara social 

med många andra (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings & Helgeson, 2002). På internet bildas 

virtuella gemenskaper mellan individer, som till exempel delar intressen och värderingar, där 

nya relationer kan utvecklas (Abrantes et al., 2013). Internet har också gjort det möjligt att ha 

långdistansförhållanden över hela världen och att kommunicera med vänner och familj som är 

fysisk långt borta (Abrantes et al., 2013). Denna typ av interaktion skulle inte vara möjlig utan 

internet varför drivkraften att vara social kan leda till eWOM. Sociala band mellan personer 

kan vara olika starka beroende på relationen, och om det är kommunikation med familj och 

nära vänner eller med individer utanför en persons sociala cirkel (Abrantes et al., 2013). Chu 

och Kim (2011) menar att starkare band borde bidra till en högre grad av eWOM samt att 

behovet att få och behålla sociala relationer inom sitt nätverk kan vara en betydande drivkraft 

till eWOM.  
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Modell 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning undersökt många olika drivkrafter bakom att 

sprida WOM. I denna undersökning fokuserar vi på de centrala drivkrafterna som vi har 

funnit i litteraturen: tillfredsställelse, lojalitet, altruism, intresse, tillgänglighet, 

självförstärkning och sociala relationer. Eftersom eWOM är ett relativt nytt begrepp är 

merparten av vår litteraturstudie baserad på undersökningar som har studerat WOM som ett 

generellt koncept. Litteraturen som berör sociala relationer är dock mestadels baserad på 

studier som har undersökt eWOM specifikt. Genom att undersöka dessa sju drivkrafter 

studeras i vilken utsträckning de är betydande bakom att sprida eWOM, alltså WOM via 

elektroniska kommunikationskanaler. Då tidigare forskning har visat belägg för att alla 

drivkrafter bakom WOM är betydande, utgår vi i vår undersökning från att alla drivkrafter 

leder till eWOM. Detta leder oss fram till vår modell:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 
Modell av drivkrafter bakom eWOM. 
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Metod 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom att 

sprida eWOM genomfördes en beskrivande undersökning för att kartlägga dessa. För att få 

förståelse för vilka drivkrafter som är betydande krävs information om konsumenternas 

beteendemönster gällande eWOM. Enligt Robson (2002) lämpar sig enkätundersökningar vid 

studier av beteenden eller attityder, vilket är en teknik för datainsamling då varje person 

ombeds svara på samma frågor i en förutbestämd ordning (deVaus, 2002). En kvalitativ studie 

i form av fokusgrupper är en annan lämplig metod för att få en mer öppen diskussion kring 

drivkrafterna och ge mer utrymme för utvecklade resonemang. Däremot ansåg vi att 

anonymitet var av stor betydelse då undersökningen till viss del behandlar känsliga ämnen 

såsom självförstärkning, som handlar om att framhäva sig själv. Eftersom respondenterna inte 

är anonyma inför varandra i fokusgrupper, bedömdes dock denna metod som mindre 

passande.  

 

Även om respondenterna är anonyma i enkäter (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) kan till 

exempel självförstärkning fortfarande vara ett känsligt ämne, men anonymitet kan minska 

detta problem. Dessutom består enkäter av standardiserade frågor som underlättar för att 

frågorna ska uppfattas på lika sätt av alla respondenter (Robson, 2002) medan alla drivkrafter 

lättare kan mätas utifrån samma förutsättningar eftersom alla får lika mycket utrymme. 

Enkäter är en effektiv metod för att samla in svar från ett stort urval och för att göra en 

kvantitativ analys, varför det ansågs vara den mest lämpliga metoden för att uppfylla studiens 

syfte. En självadministrerad enkät utformades via Surveymonkey, en tjänst som erbjuder 

webbaserade enkätlösningar, och administrerades elektroniskt via internet. 

 

Enkätdesign 

För att öka chansen till en högre svarsfrekvens (Dillman, 2007) inleddes enkäten med en 

förklaring bakom syftet med undersökningen. Enkäten inleddes även med frågor om ålder och 

kön för att få information om urvalets fördelning. Efter dessa inledande frågor följde sju 

sektioner, uppdelade per drivkraft, med påståenden om motiv bakom att sprida information 

om produkter via internet. Dessa påståenden, vilka framgår i Bilaga 1, var uppbyggda på 

åsiktsvariabler som har att göra med vad konsumenterna känner eller tycker om något 

(Saunders et al., 2009), eftersom de skulle analysera sina egna beteenden. För varje drivkraft 

fanns tre till fyra påståenden där respondenterna fick indikera i vilken utsträckning de 
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instämmer med varje påstående om varför de sprider information på internet. Dessa hade en 

logisk följd för att inte förvirra respondenterna (Saunders et al., 2009).  

 

Tre till fyra påståenden per drivkraft ansågs lämpligt för att skapa en vidd i definitionen av 

drivkraften i vår operationalisering, i enlighet med enkätundersökningar från tidigare studier 

om drivkrafter (Alexandrov et al., 2013; Abrantes et al., 2013; Chu & Kim, 2011). Antalet 

påståenden bedömdes tillräckligt för att samla in nödvändig data och samtidigt skapa en 

rimlig längd på enkäten för att bibehålla respondenternas intresse under hela svarsförloppet. 

En enkät ska inte vara längre än nödvändigt för att uppnå undersökningens syfte (deVaus, 

2002), då längre enkäter ofta får lägre svarsfrekvens än korta (Edwards, Roberts, Clarke, Di 

Giuseppe, Pratap, Wentz & Kan, 2002). 

   

Svarsalternativen kan ha olika upplägg, varav vi valde rating som passar för att samla 

åsiktsdata (Saunders et al., 2009). Vi valde att använda en Likertskala, eftersom den är mest 

etablerad för ratingfrågor (Saunders et al., 2009), då respondenterna får svara hur mycket de 

instämmer eller inte instämmer med ett påstående. Dessa skalor har använts i tidigare studier 

som har undersökt drivkrafter bakom WOM av Abrantes et al. (2013), Chu och Kim (2011) 

och Alexandrov et al. (2013) vilket ytterligare stärker valet av skala för denna undersökning. I 

enlighet med Saunders et al. (2009) presenterades svaren vågrätt, eftersom respondenterna 

lättare kan hantera data på detta sätt. Antalet punkter på skalan kan varieras, men på grund av 

denna undersöknings storlek och utformning valdes en femgradig Likertskala från 1-

”instämmer inte alls” till 5-”instämmer helt”. 

 

Operationalisering 

Enkäten baseras som tidigare nämnts på sju olika drivkrafter, där varje drivkraft 

operationaliserades genom tre till fyra påståenden som mäter olika aspekter av drivkraften, se 

Bilaga 1. Exempelvis operationaliserades drivkraften altruism genom påståenden om huruvida 

man sprider information om produkter för att hjälpa andra att få den information som de 

behöver om en produkt, samt huruvida man sprider information för att rekommendera 

produkter till andra eller för att varna andra om produkter. Drivkraften lojalitet 

operationaliserades med påståenden om huruvida man har en stark relation till företaget, är en 

återkommande kund eller vill bidra till att sprida ett gott eller dåligt rykte om företaget. 
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För att uppnå en hög validitet i undersökningen var det viktigt att enkätfrågorna formulerades 

så att respondenterna skulle förstå frågorna som vi tänkte att de skulle förstås, och för att vi 

sedan skulle förstå respondenternas svar såsom de menade att vi skulle förstå dem (Foddy, 

1994). Vidare var det även viktigt att ta hänsyn till reliabilitet så att undersökningens resultat 

blir konsistent vid upprepade mätningar. Enligt Saunders et al. (2009) kan replikation av 

enkätfrågor från tidigare studier öka reabiliteten i undersökningen, förutsatt att frågorna 

hjälper till att samla in data för undersökningens syfte. Påståendena i enkäten utformades 

därför till stor del utifrån tidigare enkätundersökningar av Alexandrov et al. (2013), Price, 

Feick & Guskey (1995) och Abrantes et al. (2013) med viss modifiering för att passa vår 

studie. För de drivkrafter som har undersökts tidigare av författare som har använt andra 

undersökningsmetoder utformades påståenden från grunden. Detta genomfördes med 

utgångspunkten att de så tydligt som möjligt skulle passa den aktuella drivkraften. Vilka 

frågor som replikerades från tidigare undersökningar, och vilka som är egenutformade 

framgår i Bilaga 1. Eftersom all litteratur som denna studie baseras på är skriven på engelska, 

och respondenterna är svenska, översattes de replikerade påståendena till svenska. Saunders et 

al. (2009) betonar hur viktigt det är att översätta med största försiktighet för att inte göra 

språkliga misstolkningar, vilket vi har tagit hänsyn till i vår översättning. 

 

Pilotundersökning 

Bell (2005) och Saunders et al. (2009) poängterar vikten av att göra en pilotundersökning för 

att ha möjlighet att ändra eventuella oklarheter innan enkäten skickas ut. Innan enkäten 

distribuerades till respondenterna skickades därför en testenkät ut till tio testpersoner för att 

säkerställa att påståendena i enkäten uppfattades som vi hade tänkt. Utifrån responsen 

korrigerades de påståenden i enkäten som uppfattades som oklara. Exempelvis upplevdes 

påståendet “produkten är intresseväckande” som om att vi syftade på produkter man är 

intresserad av som en hobby. Vi formulerade därför om frågan till “produkten är 

fascinerande” för att klargöra att vi syftar på innehåll som fångar uppmärksamhet. 

 

Kritik mot enkäten som inte framkom från pilotstudien, men som poängterades då enkäten 

offentliggjorts var oklarhet i hur respondenterna skulle svara då de inte delade åsikter om 

produkter via internet alls. Detta kan ha medfört att de som inte såg sig själva som aktiva 

automatiskt kan ha svarat “varken instämmer eller instämmer inte”, vilket kan ha gjort att 

typvärdet för denna kategori blev större än det borde ha varit. Det skulle därför ha underlättat 
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för respondenterna och för validiteten i enkäten att även ha med en filterfråga där de fick 

chans att fylla i om de över huvudtaget delade åsikter om produkter via internet och i vilken 

utsträckning. Det kan dock nämnas att eWOM kan vara en omedveten process, varför det kan 

vara svårt för respondenterna att själva bedömma när och om de sprider information om 

produkter via internet. 

 

Urval 

För att kunna dra generaliserade slutsatser angående drivkrafter bakom eWOM måste urvalet 

vara representativt för den stora populationen. Detta skulle innebära en slumpmässig 

urvalsmetod där alla respondenter har lika stor chans att bli utvalda. På grund av begränsade 

resurser användes istället icke-slumpmässigt självvalt urval, vilket kan användas när 

sannolikheten att väljas ut från den totala populationen är okänd eller när andra begränsningar 

finns (Saunders et al., 2009). Ett självvalt urval innebär att man antingen annonserar enkäten 

genom ett lämpligt medium eller att man tillfrågar respondenter om de vill delta och att man 

därefter samlar in data från de som väljer att svara (Saunders et al., 2009). Detta innebär att 

resultatet inte kan appliceras på en större population på statistiska grunder och att urvalsfel 

och partiskhet måste tas i beaktning vid analys av resultatet. Dock kan resultatet ge en 

indikation om eventuella beteendemönster (Saunders et al., 2009) angående drivkrafter bakom 

eWOM vilket kan ligga till grund för vidare studier. 

  

Enkäten annonserades på internet där respondenterna uppmuntrades att besvara enkäten via 

en hyperlänk. Framförallt användes Facebook för annonseringen för att nå ett stort antal 

möjliga respondenter på ett effektivt sätt. Annonsering via Facebook ansågs också lämpligt 

eftersom en förutsättning för att svara på enkäten var att respondenterna är internetanvändare. 

Däremot är det viktigt att vara medveten om att detta också kan påverka urvalet negativt, 

eftersom det finns risker att urvalet blir homogent och icke-representativt. Detta är dock en 

begräsning med icke-slumpmässigt urval som är svårt att undvika, då obundet slumpmässigt 

urval inte var en möjlighet för denna undersökning. Självvalt urval kombinerades till viss del 

med icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval då respondenter som var lättare att nå tillfrågades 

tills önskad urvalsstorlek var uppnådd. Buchanan, Boddy och McAlman (1988), Easterby-

Smith, Thorpe, Jackson och Lowe (2008) och Johnson (1975) menar att det är större chans att 

få tillgång till önskade respondenter om man använder sig av kontakter, varför denna metod 
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passade undersökningen. Ur en etisk synpunkt antas respondenten ha givit sitt medgivande till 

att delta i undersökningen när en enkät är besvarad (Saunders et al., 2009). 

  

För att säkerställa att vi hade ett tillräckligt stort urval för att kunna dra slutsatser från 

resultatet, trots begränsade resurser, valdes en urvalsstorlek på 150 respondenter. Denna 

urvalsstorlek ansågs lämplig för att kunna utföra önskade statistiska analyser, då ett för litet 

urval gör det svårt att testa signifikans, medan ett för stort urval gör alla förhållanden 

signifikanta (Anderson, 2003). Urvalsstorleken bestämdes också utifrån att det skulle vara 

tillräckligt stort med ett visst svarsbortfall i beräkningen. Det finns inga tydliga regler för 

urvalsstorlek för icke-slumpmässigt urval, då det viktiga är förhållandet mellan urvalsteknik 

och syfte (Saunders et al., 2009) och vad som är genomförbart med de resurser som finns att 

tillgå (Patton, 2002). Att ha en urvalsram för exempelvis kön, ålder eller demografi ansågs 

inte betydande för att uppfylla studiens syfte. Det enda kriteriet var att respondenterna var 

internetanvändare vilket säkerställdes då enkäten distribuerades via Facebook. Dock 

inkluderade enkäten, som tidigare nämnt, frågor om kön och ålder för att få information om 

fördelningen om urvalet eftersom denna information kan vara relevant för reliabiliteten. 

 

Tillvägagångssätt 

Enkäten besvarades av 150 respondenter, varav alla ifyllda enkäter granskades noggrant för 

att säkerställa att endast användbara enkäter användes, för att få mer styrka i resultatet. 

Enkäter där alla svar var lika eliminerades, eftersom dessa respondenter bedömdes som 

mindre tillförlitliga. Detta ledde till att 147 enkäter kvarstod för presentation av resultat och 

analys. Efter granskning av insamlad data genomfördes en korrelationsanalys för att 

säkerställa validiteten på mätningarna, det vill säga säkerställa att påståendena, som varje 

drivkraft har operationaliserats genom, mäter samma sak. En korrelation uppnås om 

respondenterna har varit eniga i sina svar för alla påståenden under samma drivkraft. Finns 

det data för ett påstående som inte korrelerar och avviker från resterande påståenden under en 

drivkraft innebär det att påståendet inte mäter drivkraften i fråga. Data för påståendet blir då 

oanvändbar och måste exkluderas. Påståendena ansågs korrelera vid en signifikansnivå på 

fem procent, som är en vanlig gräns för signifikans (Saunders et al. 2009), samt då 

korrelationskoefficienten var större än 0,3. Vi valde att använda oss av Spearmans 

rankkorrelationskoefficient som kan används vid rankad data (Saunders et al., 2009). Vidare 
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bör värdet på korrelationskoefficienten enligt Pallant (2013) inte understiga 0,3, varför vi satte 

denna gräns.  

 

När validiteten hade säkerställts utifrån korrelationsanalysen och påståenden som inte 

uppfyllde korrelationskraven hade eliminerats, kunde påståenden under varje drivkraft slås 

samman och bilda sju nya variabler för varje drivkraft. Utifrån de nya variablerna för varje 

drivkraft kunde medelvärden och standardavvikelser undersökas för att se i vilken 

utsträckning de olika drivkrafterna är betydande samt för att analysera spridningen i resultatet. 

Medelvärden och standardavvikelse räknades även ut för varje påstående. Påståenden 

baserade på skalor om grad av instämmande som används i denna undersökning samlar 

ordinaldata (Saunders et al., 2009). Detta är en mer precis form av kategorisk data som inte 

ger numeriska värden och det är omdebatterat huruvida det anses vara godtagbart att räkna ut 

medelvärde på ordinalskala. Däremot menar många forskare att dessa typer av data har 

liknande storleksskillnader mellan varandra och därför kan analyseras som att de är numeriska 

intervalldata (Blumberg, Cooper & Schindler, 2008), varför vi valde att analysera vår data 

som att den var numerisk. Medelvärdena talar om vilka drivkrafter som är mer eller mindre 

betydande, men för att se om denna skillnad är statistiskt signifikant (Saunders et al., 2009) 

utfördes slutligen ett “paired sample t-test”. Även här sattes en signifikansnivå på fem procent 

i enlighet med Saunders et al. (2009). 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen samt statistiska analyser. Resultatet är baserat 

på 147 enkäter där 67 procent av respondenterna var kvinnor, och 33 procent var män. 

Åldersfördelningen på respondenterna var mellan 19 till 70 år, med ett medelvärde på 29 år, 

ett typvärde på 24 år och en standardavvikelse på 11 år. 

 

Korrelationsanalys 

Resultatet av korrelationsanalysen, som genomfördes för att säkerställa att påståendena mäter 

samma sak, framgår av Bilaga 2. Utifrån korrelationsanalysen kan det konstateras att det finns 

en signifikant korrelation på en fem procents signifikansnivå mellan samtliga påståenden för 

drivkrafterna intresse, tillgänglighet, självförstärkning och sociala relationer. Detta innebär att 

alla påståenden under dessa drivkrafter korrelerar, och alltså mäter drivkraften i fråga. För 

drivkrafterna tillfredsställelse, lojalitet och altruism visade däremot korrelationsanalysen att 

vissa påståenden inte korrelerade med varandra. 

 

För tillfredsställelse korrelerade “Jag är nöjd med produkten” varken med “jag är missnöjd 

med produkten” eller med “ventilera starka känslor om hur missnöjd jag är med produkten”. 

Ingen korrelation fanns heller mellan “jag är missnöjd med produkten” och “ventilera starka 

känslor om hur nöjd jag är med produkten”. Däremot korrelerade “ventilera starka känslor om 

hur nöjd jag är med produkten” med “ventilera starka känslor om hur missnöjd jag är med 

produkten”. För lojalitet korrelerade alla påståenden med varandra förutom “bidra till att 

skapa ett dåligt rykte om företaget” som inte korrelerade med något av de tre andra 

påståendena under lojalitet. För drivkraften altruism visade analysen en signifikant korrelation 

mellan alla påståenden. Dock framkom värden på korrelationskoefficienten under 0,3 för 

påståendet “varna andra om produkter”, vilket inte uppfyller kravet på värdet för 

korrelationskoefficienten. 

  
Drivkrafterna tillfredsställelse, lojalitet och altruism har alla påståenden som mäter både 

positiva och negativa aspekter där resultatet av korrelationsanalysen visar att det finns 

skillnader mellan att sprida negativ och positiv eWOM. För lojalitet och altruism finns fler 

positiva aspekter än negativa där resultatet tydligt visar att det framförallt är de negativa 

påståendena som sticker ut och inte korrelerar. Dessa påståenden, det vill säga “bidra till att 

skapa ett dåligt rykte om företaget” och “varna andra om produkter”, eliminerades således 
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inför sammanslagningen till nya variabler för varje drivkraft. Tillfredsställelse har lika många 

positiva aspekter som negativa, men då de negativa påståendena eliminerades för 

drivkrafterna lojalitet och altruism valde vi även att ta bort den negativa aspekten för 

tillfredsställelse, det vill säga “jag är missnöjd med produkten” och “ventilera starka känslor 

om hur missnöjd jag är med produkten”.  

 

Medelvärden för drivkrafterna 

Resultatet för uträkningen av medelvärden och standardavvikelser för varje påstående samt 

för samtliga sju drivkrafter, efter att alla påståenden under varje drivkraft slagits samman, 

framgår av Tabell 1. Medelvärdet baseras på hur variablerna är kodade från 1-”instämmer inte 

alls”, till 5-”instämmer helt”. Ett medelvärde som närmar sig 5 indikerar således att 

drivkraften är betydande för att sprida eWOM, medan ett medelvärde som närmar sig 1 

indikerar att drivkraften inte är betydande för att sprida eWOM. Kursiverade påståenden i 

tabellen har eliminerats utifrån resultatet i korrelationsanalysen. De räknades alltså inte in i 

medelvärde och standardavvikelse för drivkrafterna efter att påståendena slogs samman och 

bildade nya variabler för drivkrafterna.  
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Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för samtliga drivkrafter och påståenden. 

  
 Medel- 

värde 
Standard-
avvikelse 

Påstående Medel- 
värde 

Standard-
avvikelse 

Altruism 3,77 0,78 hjälpa andra att få den information de behöver 
eller vill ha om produkten 
 

3,76 0,97 

 hjälpa andra att bilda en åsikt om produkten 3,61 0,98 

rekommendera produkten till andra 3,88 0,97 

varna andra om produkten 3,37 1,23 

Tillfredsställelse 3,75 0,84 jag är nöjd med produkten 3,99 0,98 

 jag är missnöjd med produkten 3,10 1,28 

ventilera starka känslor om hur nöjd jag är med 
produkten 
 

3,49 1,13 

ventilera starka känslor om hur missnöjd jag är 
med produkten 

3,10 1,22 

Intresse 3,20 0,91 produkten är annorlunda 3,01 1,10 

 produkten är fascinerande 3,37 1,13 

produkten väcker starka känslor 3,23 1,06 

Lojalitet 3,18 0,95 jag är en återkommande kund hos företaget 3,00 1,11 

 bidra till att skapa ett gott rykte om företaget 3,44 1,18 

bidra till att skapa ett dåligt rykte om företaget 2,78 1,20 

jag har en stark relation till företaget 3,11 1,18 

Tillgänglighet 2,95 0,77 jag ofta ser produkten 2,59 0,96 

 jag ofta använder produkten 3,20 0,96 

jag ofta pratar om produkten med andra 3,07 0,97 

Sociala relationer 2,57 1,01 ha kontakt med mina närstående trots att jag är 
fysiskt frånvarande 
 

2,61 1,30 

 bidra med ett ämne som öppnar upp för vidare 
diskussion inom mitt sociala nätverk 
 

2,66 1,22 

stärka relationer inom mitt sociala nätverk 2,50 1,20 

känna gemenskap genom att vara en del av en 
grupp 

2,53 1,22 

Självförstärkning 2,39 1,06 få positiv respons på det jag har delat om 
produkten 
 

2,57 1,15 

 imponera på andra 2,18 1,16 

visa en positiv bild av mig själv 2,47 1,27 
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I Tabell 1 framgår att altruism och tillfredsställelse har ett medelvärden nära 4, vilket visar att 

drivkrafterna anses vara betydande vid spridning av eWOM. För intresse, lojalitet och 

tillgänglighet råder det osäkerhet i huruvida drivkrafterna är betydande då dessa har ett 

medelvärde närmare 3. Sociala relationer och självförstärkning har lägre medelvärden runt 

2,5, vilket indikerar att drivkrafterna anses vara mindre, eller inte betydande för att sprida 

eWOM. För drivkrafterna självförstärkning och sociala relationer visar däremot resultatet en 

högre standardavvikelse än hos de andra drivkrafterna vilket tyder på stor spridning i svaren. 

Det var således mer delade åsikter om huruvida dessa drivkrafter var betydande. För 

drivkrafterna tillgänglighet, altruism och tillfredsställelse var standardavvikelsen låg. Detta 

indikerar att respondenterna var mer överens i sina svar vilket kan stärka resultatet för dessa 

drivkrafter. Även om medelvärdena är olika visar resultatet värden som ligger relativt nära 

varandra. För att undersöka denna skillnad närmare och se huruvida de finns en signifikant 

skillnad mellan de olika drivkrafterna i betydelsen för att sprida eWOM utfördes ett “paired 

sample t-test” mellan alla drivkrafter.  

  
Tabell 2 
Skillnader mellan olika drivkrafter. 

  

  Altruism Tillfredsställelse Intresse Lojalitet Tillgänglighet Sociala 

relationer 
Själv-

förstärkning 

Altruism   0,551 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Tillfredsställelse 0,551   0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

Intresse 0,000* 0,000*   0,772 0,002* 0,000* 0,000* 

Lojalitet 0,000* 0,000* 0,772   0,014* 0,000* 0,000* 

Tillgänglighet 0,000* 0,000* 0,002* 0,014*   0,000* 0,000* 

Sociala relationer 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000*   0,023* 

Självförstärkning 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,023*   
* = signifikant vid en 0,05 signifikansnivå 

 

 

Utifrån Tabell 2 kan vi konstatera att det finns en signifikant skillnad mellan alla drivkrafter 

på en fem procents signifikansnivå, med undantag för drivkrafterna tillfredsställelse och 

altruism, samt för lojalitet och intresse. Nollhypotesen utgår från att det inte finns en skillnad 

mellan drivkrafterna, men då p-värdet är under 0,05 kan nollhypotesen förkastas vilket 

innebär att det alltså finns en skillnad i drivkrafternas betydelse (Saunders et al., 2009). 
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Nollhypotesen kan däremot inte förkastas för drivkrafterna tillfredsställelse – altruism, samt 

för lojalitet – intresse, då p-värdet mellan dessa ligger på 0,551 respektive 0,772. Resultatet av 

testet talar alltså om att det finns en lika stor drivkraft i att sprida eWOM på grund av 

tillfredsställelse som på grund av altruism. Det finns även en lika stor drivkraft bakom att 

sprida eWOM på grund av att man är lojal till företaget, som för att innehållet är intressant. 

Mellan resterande drivkrafter finns däremot en signifikant skillnad, vilket innebär att 

betydelsen i att sprida eWOM genom de andra drivkrafterna skiljer sig åt.  
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Analys 
Denna undersökning syftar till att studera vilka drivkrafter som ligger bakom att sprida 

eWOM.  Resultatet av enkätundersökningen visar att altruism och tillfredsställelse är de mest 

betydande drivkrafterna bakom eWOM. Medelvärdena för dessa var nära fyra på den 

femgradiga Likertskalan, vilket motsvarar “instämmer”. Respondenterna instämde alltså i att 

de delar åsikter via internet om produkter på grund av att de är tillfredsställda med produkten 

eller vill hjälpa andra att få information om produkten. Angående självförstärkning och 

sociala relationer gränsade respondenterna mellan “instämmer inte” till “varken instämmer 

eller instämmer inte”, vilket innebär att dessa drivkrafter inte har en särskilt stark betydelse 

för eWOM enligt vår undersökning. Respondenterna hade en neutral inställning till intresse, 

lojalitet och tillgänglighet vilket innebär att vi inte har belägg för att kunna säga att dessa är 

drivkrafter bakom att sprida information om produkter via internet eller inte. 

 

Modellen som vår undersökning baserades på utgick från att alla drivkrafter ledde till eWOM, 

utifrån resultat i tidigare studier som undersöker drivkrafter bakom WOM. Resultatet från vår 

undersökning antyder dock att endast tillfredsställelse och altruism är betydande drivkrafter 

bakom att sprida eWOM. Detta leder oss fram till en modifierad modell som motsvarar 

resultatet i vår undersökning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
 

 

Figur 2 
Modifierad modell av drivkrafter bakom eWOM. 
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Drivkrafternas betydelse bakom eWOM 

Resultatet i vår studie antyder att tillfredsställelse, det vill säga hur nöjd man är med en 

produkt, är en av de mest betydande drivkrafterna bakom att sprida eWOM. Detta stämmer 

väl överens med tidigare litteratur där det finns belägg för att tillfredsställelse är en drivande 

faktor bakom WOM (de Matos & Rossi, 2008). Respondenterna instämde i att de delar åsikter 

via internet för att de är nöjda och för att ventilera känslor om hur nöjda de är, vilket stämmer 

in med tidigare forskning (de Matos & Rossi, 2008). Bland annat Anderson (1998) menar att 

starka positiva känslor leder till att man vill dela upplevelsen med andra. Även om vi 

eliminerade de negativa komponenterna av tillfredsställelse korrelerade påståendet om att 

ventilera känslor kring sin tillfredsställelse vare sig man är nöjd eller missnöjd. Detta 

överensstämmer med Berger och Milkman (2012) som menar att innehåll som väcker starka 

känslor har större benägenhet att spridas vare sig innehållet är av positiv eller negativ natur. 

Däremot framkom ett resultat i vår studie som inte går helt i linje med Cheung et al. (2007) 

som menar att det inte alltid räcker att en kund är nöjd för att engagera sig i WOM, utan att 

kunden även måste känna en viss grad av motivation för att sprida informationen. I vår 

undersökning undersökte vi huruvida det finns en drivkraft bakom att sprida eWOM för att 

man är enbart är nöjd med en produkt, vilket indikerar att tillfredsställelse räcker för att vilja 

sprida eWOM. Enligt de Matos och Rossi (2008) var tillfredsställelse mer betydande än 

lojalitet, vilket stämmer överens med resultatet från vår undersökning. 

  

Tidigare forskning, som har visat att altruism är en drivande faktor bakom att sprida eWOM, 

stärks i vår studie där denna drivkraft var den som fick högst medelvärde i grad av 

instämmande, närmast 4-“instämmer”. Att altruism är en drivande faktor bakom eWOM är 

konsistent med Sundaram et al. (1998) som menar att man gärna ger rekommendationer till 

familj och vänner. Skillnaden mellan altruism och tillfredsställelse var inte signifikant, vilket 

innebär att dessa två drivkrafter är lika betydande bakom att sprida eWOM. Även om vi tog 

bort den negativa aspekten av altruism, att varna andra om produkter, kan det nämnas att vi 

fann en skillnad i vårt resultat gentemot tidigare studier. Tidigare undersökningar har visat att 

altruism är en drivkraft främst i negativ WOM, vilket strider emot resultatet i vår studie där 

respondenterna ansåg att det var mer betydande att rekommendera produkten till andra 

(positiv eWOM) än att varna andra om produkten (negativ eWOM). 

  

Enligt tidigare undersökningar finns det belägg för att lojalitet, intresse och tillgänglighet är 

drivkrafter bakom WOM. Enligt vår undersökning kan vi däremot inte finna belägg för att 
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detta gäller för att sprida eWOM eftersom medelvärdet för drivkrafterna avrundat är 3, det vill 

säga “varken instämmer eller instämmer inte”. Även om det mer lutar åt att respondenterna 

instämmer mer än att de inte instämmer med ett medelvärde på strax över tre är det dock på 

för svaga grunder för att kunna dra någon slutsats om att drivkrafterna är betydande bakom att 

sprida eWOM. Vi kan alltså inte finna belägg för att stärka tidigare undersökningar om att 

man sprider åsikter för att bidra till att skapa ett gott rykte eller för att man har en stark 

relation till företaget (de Matos & Rossis, 2008). Inte heller kan vårt resultat stärka teorier om 

att produkter som är fascinerande och annorlunda är mer benägna att spridas (Hughes, 2005; 

Sernovitz, 2006) eller att sådant som man ofta ser eller pratar om leder till eWOM (Berger & 

Schwartz, 2011). Däremot indikerar vår undersökning att Berger och Schwartz (2011) resultat 

som visar att tillgänglighet driver WOM mer än intresse inte går i linje med vårt resultat. I vår 

undersökning fann vi att intresse driver eWOM mer än tillgänglighet med en signifikant 

skillnad mellan drivkrafterna. 

  

Sociala relationer och självförstärkning var de drivkrafter som hade lägst medelvärde, ca 2,5, i 

denna undersökning, vilket indikerar att dessa drivkrafter inte ansågs särskilt betydande för att 

sprida eWOM. Den stora spridningen i svaren talar dock för att respondenterna hade relativt 

skilda åsikter gällande betydelsen för dessa drivkrafter. Angående sociala relationer menar 

Abrantes et al. (2013) och Rettberg (2008) att nätverkande är en drivkraft bakom eWOM, 

vilket vi inte fann stöd för i vår undersökning. Det verkar inte heller vara drivande att 

kommunikation via internet gör det möjligt att ha kontakt med närstående, vilket motsäger 

Abrantes et al. (2013) och Chu och Kim (2011) som menar att starkare band borde bidra till 

mer eWOM. Att känna gemenskap i olika grupper på internet bidrar enligt Abrantes et al. 

(2013) till att dela åsikter via internet, vilket inte heller stämmer överens med resultatet i vår 

undersökning. Vidare instämde inte respondenterna i att de delar åsikter för att framhäva en 

positiv bild av sig själva eller för att få positiv respons, vilket motsäger resultatet i studier av 

Wojnicki och Godes (2008) samt Angelis et al. (2012). Detsamma gäller för huruvida en 

drivande faktor kan vara att imponera på andra vilket går emot Cheung et al. (2007). 
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Diskussion 
Sätten som vi kommunicerar på har förändrats och blivit många fler på grund av internets 

framväxt. Därför var det relevant och intressant att undersöka vad som driver eWOM. Då 

litteratur om WOM som ett generellt koncept har visat belägg för att alla drivkrafter är 

betydande bakom WOM är det intressant att resultatet från vår studie, om WOM via 

elektroniska kommunikationskanaler, indikerar att endast tillfredsställelse och altruism har 

visat sig vara betydande. Intresse, lojalitet och tillgänglighet kan vi inte dra några slutsatser 

om på grund av att respondenterna ställde sig osäkra till huruvida dessa drivkrafter var 

betydande. Att självförstärkning och sociala relationer visade sig var minst betydande var 

dock förvånande.  

 

På grund av att man allt mer agerar på internet under en personlig identitet och ofta är 

offentlig inför ett stort antal personer förväntade vi oss att hur man framhäver sig själv på 

internet borde vara av stor betydelse vid eWOM. Genom WOM via sociala medier kan man 

dela en status om något och nå flera hundra personer genom en delning som andra kan gilla 

eller kommentera. Detta skulle kunna vara ett sätt att få positiv respons på, vilket kan leda till 

man känner sig bekräftad av många. Något som kan ha påverkat detta resultat är dock hur 

påståendena tolkades av respondenterna, men också att de inte svarade helt sanningsenligt. 

Det skulle kunna uppfattas som skrytsamt att framhäva sig själv, varför det är möjligt att 

respondenterna inte ville erkänna detta, inte ens för sig själva. 

 

Vi förväntade oss även att sociala relationer skulle vara en viktig drivkraft bakom eWOM 

eftersom elektroniska kanaler har öppnat för helt nya möjligheter att vara social på. Man kan 

kommunicera med flera personer samtidigt i många olika former. Det finns till exempel ett 

flertal internetforum idag som baseras på gemensamma intressen eller något annat som skapar 

en gruppkänsla mellan medlemmarna. Man kan genom dessa medier vara social utan att 

träffas i verkliga livet, vilket är en stor skillnad från traditionell WOM som baseras på ett 

fysiskt möte. Detta gjorde att vi såg det som förvånande att sociala relationer inte ansågs vara 

en särskilt betydande drivkraft bakom att sprida eWOM.  

 

Implikationer 

Även om vi inte kan dra generella slutsatser av vårt resultat, kan resultatet ge indikationer 

som har teoretiska implikationer. Resultatet från undersökningen indikerar att tillfredsställelse 



	   27	  

och altruism är de mest drivande faktorerna bakom eWOM, vilket bidrar till ämnet teoretiskt 

om vad som driver WOM. Denna studie kompletterar även nuvarande forskning då 

undersökningen studerar drivkrafter bakom WOM utifrån ett elektroniskt perspektiv. Vidare 

bidrar vår studie teoretiskt till litteraturen genom att vi har belyst hur olika 

kommunikationskanaler eventuellt kan ändra motiven till varför konsumenter sprider WOM. 

WOM som ett generellt begrepp kan innefatta kommunikation via såväl traditionella som 

elektroniska kanaler. Eftersom resultatet från vår undersökning inte helt gick i linje med 

tidigare studier som har undersökt WOM generellt, indikerar skillnaden vi fann att val av 

kommunikationskanal kan påverka drivkrafterna bakom att sprida WOM.  

 

Kunskapen från vår undersökning kan även appliceras praktiskt. Indikationen om att 

tillfredsställelse och altruism är drivande faktorer kan öka spridningen av eWOM genom att 

företag kan underlätta för konsumenter att sprida information genom att anspela på dessa 

drivkrafter. Angående tillfredsställelse är det mest grundläggande att företag måste sträva 

efter att skapa nöjda kunder, då en tillfredsställd kund sannolikt sprider mer eWOM än en 

neutral kund. Företag kan även dra fördelar av detta genom att försöka få kunderna att mer 

aktivt sprida information om sin tillfredsställelse. Detta skulle kunna innebära att företag i 

större utsträckning inkorporerar betygsättning och utrymme för kundrecensioner via internet i 

samband med köp av produkter. Att företagen är aktiva i sociala medier och ger möjlighet och 

utrymme för kunder att kommunicera sin tillfredsställelse till andra konsumenter, via till 

exempel Facebook, kan vara ett sätt att underlätta för eWOM att ta form. 

  

Vår undersökning visar också att konsumenter är altruistiska och gärna vill hjälpa varandra, 

varför företagen bör fokusera mer på hur de kan integrera denna aspekt i sin marknadsföring. 

Möjligheter för kunder att smidigt och enkelt förmedla vidare information om produkten till 

sina vänner, för att hjälpa dem att bilda en åsikt om produkten, kan vara ett tillvägagångsätt 

för att underlätta för spridning av eWOM av altruistiska skäl. Exempelvis kan detta 

genomföras genom att ha delningsknappar för sociala medier på företagens hemsidor. I dessa 

fall bör man inte endast skriva “dela produkten med dina vänner”, utan framhäva den 

altruistiska faktorn och skriva “hjälp dina vänner att få information om produkten”. 

  

Då det råder mer osäkerhet i huruvida intresse, tillgänglighet och lojalitet är drivande faktorer 

är det svårt att bedöma effekten i att företag utnyttjar dessa drivkrafter för att sprida mer 

eWOM. Att sociala relationer och självförstärkning ansågs vara mindre drivande faktorer 
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indikerar att det troligtvis inte är effektivt för företag att utnyttja de här drivkrafterna för att få 

konsumenter att engagera sig mer i eWOM. För självförstärkning kan detta innebära att 

konsumenter inte vill framhäva sig själva, möjligen i rädsla för att skryta. Utifrån resultatet i 

denna studie kan vi därför råda företag att ta hänsyn till detta och inte för starkt framhäva 

självförstärkande aspekter i uppmaning om att sprida information om produkter. 

 

Begränsningar och framtida forskning 

Även om denna studie har givit intressanta resultat finns begränsningar i metoden, som skulle 

kunna undvikas i framtida forskning. Det bör exempelvis tas i beaktning att en drivkraft sällan 

är den enda betydande faktorn och verkar i ensamhet. Varför man väljer att sprida information 

kan bero på många olika faktorer samtidigt, vilka också kan påverka varandra. Att sprida 

information om en produkt behöver således inte bara vara för att man exempelvis är 

tillfredsställd. Samma information kan spridas med motiven att kunden är tillfredsställd, att 

produkten väcker intresse, samt att kunden skapar en positiv bild av sig själv genom att ha en 

koppling till produkten. Det här är en komplikation i mätningarna som är viktigt att ta hänsyn 

till. På grund av studiens omfattning och begränsning i resurser undersöktes inte sambandet 

mellan variablerna i denna undersökning, men skulle vara intressant för vidare studier.  

 

Vidare kan mätningar gällande den här typen av variabler vara svåra eftersom det kräver att 

respondenterna måste tänka efter och komma ihåg hur de känt i en viss situation. Detta kan 

leda till att respondenterna kryssar i svarsalternativ på måfå utan vidare eftertanke och utan att 

vara helt säker på att svaret stämmer överens med hur de egentligen ställer sig till frågan. 

Dessutom är det inte säkert att respondenterna själva är medvetna om sina egna beteenden, 

där osäkerhet i vad de tycker eller känner i en viss fråga kan ge missvisande resultat. 

Exempelvis kan respondenterna se vissa drivkrafter som en självklarhet och därför vara 

omedvetna om att dessa faktorer överhuvudtaget är drivande. Ett sådant exempel skulle kunna 

vara självförstärkning, då man inte vill erkänna för sig själv att man söker bekräftelse eller att 

detta sker helt omedvetet. 

 

En annan begränsning med vår undersökning är att dubbelt så många kvinnor som män 

besvarade enkäten, vilket innebär att könsfördelningen var ojämn. Detta betyder att resultatet 

är mer representativt för kvinnor än för män och att vi inte kan utgå från att resultatet är lika 

applicerbart på båda könen. Även åldersfördelning kan ha påverkat vårt resultat. Medelåldern 
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var 29 år och typvärdet var 24 år, vilket innebär att resultatet för studien främst representerar 

svar av unga vuxna. Dock hade vi varken ålder eller kön som en urvalsram i denna 

undersökning, eftersom vi inte ämnade jämföra skillnader mellan kön eller olika generationer. 

Däremot skulle det vara intressant att i vidare forskning göra en jämförande studie mellan kön 

och olika generationer för att se om det finns skillnader i vad som driver eWOM ur de 

aspekterna.  

 

Eftersom vårt resultat antyder om vissa skillnader i vilka drivkrafter som är betydande för att 

sprida eWOM jämfört med tidigare litteratur är det tydligt att ytterligare forskning skulle 

bidra till klarheter inom området. För att mer grundligt kunna mäta vilka drivkrafter bakom 

eWOM som är mest betydande skulle det vara intressant att mäta fler drivkrafter, eftersom det 

finns en mängd olika faktorer som kan ligga bakom engagemang i eWOM. Samtidigt skulle 

det vara nödvändigt att utreda varje drivkraft djupare, med exempelvis ännu fler påståenden 

per drivkraft i enkäten, varför det är praktiskt svårt att undersöka för många olika drivkrafter 

samtidigt. 

 

För att säkerställa att de mest relevanta drivkrafterna undersöks skulle det vara användbart att 

genomföra fokusgrupper innan utformningen enkäten. Då kan respondenterna själva 

spekulera i vad som får dem att sprida information via internet, och ges större utrymme för 

diskussion. Efter detta led skulle en enkät kunna utformas, baserad på de drivkrafter som kom 

upp under samtalen. Resultatet kan variera beroende på vilken aspekt av eWOM man 

refererar till, till exempel direkt efter ett köp eller under en längre en period, varför det skulle 

vara bra att i framtida forskning tydligare definiera vilken del av eWOM som faktiskt 

undersöks. Vidare skulle det vara intressant att undersöka drivande faktorer bakom eWOM 

utifrån ett identitetsperspektiv, då skillnader i varför man sprider eWOM kan påverkas av om 

man sprider eWOM offentligt anonymt eller under sin egen identitet.  

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom att sprida 

eWOM. Sju olika drivkrafter som ansågs vara mest centrala utifrån tidigare forskning om 

drivkrafter bakom att sprida WOM, undersöktes med utgångspunkt i att alla sju drivkrafter 

var betydande även för eWOM. Resultatet av undersökningen visade dock att alla sju 

drivkrafter inte var betydande för WOM via internet. Drivkrafterna som framförallt ligger 
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bakom eWOM är, enligt vår undersökning, altruism och tillfredsställelse. Lojalitet, intresse 

och tillgänglighet råder det en viss osäkerhet kring medan sociala relationer och 

självförstärkning ansågs minst drivande bakom att sprida eWOM. Detta resultat indikerar att 

drivkrafterna bakom WOM som ett generellt koncept inte nödvändigtvis är desamma som för 

eWOM, som endast sker via elektroniska kanaler. Förändringen i att vi allt mer 

kommunicerar elektroniskt kan således ha ändrat motiven till varför man sprider WOM. 

Denna kunskap om vad som driver eWOM kan användas av företag i sina 

marknadsföringsstrategier. Genom en ökad medvetenhet och fokus på de mest betydande 

drivkrafterna kan företag uppmuntra och underlätta för konsumenter att aktivt sprida WOM 

via internet. 
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Bilaga 1: Enkät 
 
Denna enkät ligger till grund för en kandidatuppsats i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Syftet med 
enkäten är att undersöka vilka drivkrafter som finns bakom att dela åsikter om produkter via internet. 
 
Ålder: 
Kön: 
 
Indikera i vilken grad följande stämmer in på dig: 
 
När jag delar min åsikt om produkter via internet, genom att t.ex. gilla, kommentera, dela, betygsätta eller 
recensera något, gör jag det för att … 
 

● jag är nöjd med produkten (Price et al., 1995) 
● jag är missnöjd med produkten (Price et al., 1995) 
● ventilera starka känslor om hur nöjd jag är med produkten 
● ventilera starka känslor om hur missnöjd jag är med produkten 

 
● jag är en återkommande kund hos företaget 
● bidra till att skapa ett gott rykte om företaget 
● bidra till att skapa ett dåligt rykte om företaget 
● jag har en stark relation till företaget 

 
● hjälpa andra att få den information de behöver eller vill ha om produkten  (Alexandrov et al., 2013) 
● hjälpa andra att bilda en åsikt om produkten (Alexandrov et al., 2013) 
● rekommendera produkten till andra (Alexandrov et al., 2013) 
● varna andra om produkten (Alexandrov et al., 2013) 

 
● produkten är annorlunda 
● produkten är fascinerande 
● produkten väcker starka känslor 

 
● jag ofta ser produkten 
● jag ofta använder produkten 
● jag ofta pratar om produkten med andra 

 
● få positiv respons på det jag har delat om produkten (Alexandrov et al., 2013) 
● imponera på andra 
● visa en positiv bild av mig själv (Alexandrov et al., 2013) 

 
● ha kontakt med mina närstående trots att jag är fysiskt frånvarande (Abrantes et al., 2013) 
● bidra med ett ämne som öppnar upp för vidare diskussion inom mitt sociala nätverk (Alexandrov et al., 

2013) 
● stärka relationer inom mitt sociala nätverk (Alexandrov et al., 2013) 
● känna gemenskap genom att vara en del av en grupp 
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Bilaga 2: Korrelationsanalyser 

 
Tillfredsställelse 
 

Correlations 

 

Jag är nöjd 
med 

produkten 

Jag är 
missnöjd 

med 
produkten 

Ventilera 
starka 

känslor om 
hur nöjd jag 

är med 
produkten 

Ventilera 
starka 

känslor om 
hur 

missnöjd 
jag är med 
produkten 

Spearman's 
rho 

Jag är nöjd med 
produkten 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,076 ,317** -,162 

Sig. (2-tailed) . ,363 ,000 ,052 

N 146 146 145 145 

Jag är missnöjd 
med produkten 

Correlation 
Coefficient 

,076 1,000 ,094 ,565** 

Sig. (2-tailed) ,363 . ,259 ,000 

N 146 147 146 146 

Ventilera starka 
känslor om hur 
nöjd jag är med 
produkten 

Correlation 
Coefficient 

,317** ,094 1,000 ,371** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,259 . ,000 

N 145 146 146 145 

Ventilera starka 
känslor om hur 
missnöjd jag är 
med produkten 

Correlation 
Coefficient 

-,162 ,565** ,371** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,052 ,000 ,000 . 

N 145 146 145 146 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lojalitet 
 

Correlations 

 

Jag är en 
återkomman
de kund hos 

företaget 

Bidra till att 
skapa ett 
gott rykte 

om företaget 

Bidra till att 
skapa ett 

dåligt rykte 
om företaget 

Jag har en 
stark 

relation till 
företaget 

Spearman's 
rho 

Jag är en 
återkommande 
kund hos 
företaget 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,426** -,161 ,509** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,054 ,000 

N 146 146 145 145 

Bidra till att 
skapa ett gott 
rykte om 
företaget 

Correlation 
Coefficient 

,426** 1,000 -,074 ,520** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,372 ,000 

N 146 147 146 146 

Bidra till att 
skapa ett dåligt 
rykte om 
företaget 

Correlation 
Coefficient 

-,161 -,074 1,000 -,115 

Sig. (2-tailed) ,054 ,372 . ,169 

N 145 146 146 145 

Jag har en stark 
relation till 
företaget 

Correlation 
Coefficient 

,509** ,520** -,115 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,169 . 

N 145 146 145 146 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Altruism 
	  

Correlations 

 

Hjälpa 
andra att få 

den 
information 
de behöver 
eller vill ha 

om 
produkten 

Hjälpa 
andra att 
bilda en 
åsikt om 

produkten 

Rekommen
dera 

produkten 
till andra 

Varna andra 
om 

produkten 

Spearman's 
rho 

Hjälpa andra att 
få den 
information de 
behöver eller 
vill ha om 
produkten 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,580** ,470** ,206* 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,013 

N 
147 141 145 145 

Hjälpa andra att 
bilda en åsikt 
om produkten 

Correlation 
Coefficient 

,580** 1,000 ,350** ,212* 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,012 

N 141 141 139 139 

Rekommendera 
produkten till 
andra 

Correlation 
Coefficient 

,470** ,350** 1,000 ,192* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,022 

N 145 139 145 143 

Varna andra om 
produkten 

Correlation 
Coefficient 

,206* ,212* ,192* 1,000 

Sig. (2-tailed) ,013 ,012 ,022 . 

N 145 139 143 145 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Intresse 
 

Correlations 

 
Produkten är 
annorlunda 

Produkten är 
fascinerande 

Produkten 
väcker starka 

känslor 

Spearman's rho Produkten är 
annorlunda 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,545** ,488** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 147 146 145 

Produkten är 
fascinerande 

Correlation 
Coefficient 

,545** 1,000 ,463** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 146 146 144 

Produkten väcker 
starka känslor 

Correlation 
Coefficient 

,488** ,463** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 145 144 145 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Självförstärkning 
 

Correlations 

 

Få positiv 
respons på det 
jag har delat 

om produkten 
Imponera på 

andra 

Visa en 
positiv bild av 

mig själv 

Spearman's rho Få positiv respons 
på det jag har delat 
om produkten 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,602** ,682** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 

N 147 147 143 

Imponera på andra Correlation 
Coefficient 

,602** 1,000 ,756** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 

N 147 147 143 

Visa en positiv 
bild av mig själv 

Correlation 
Coefficient 

,682** ,756** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . 

N 143 143 143 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Sociala relationer 
	  

Correlations 

 

Ha kontakt 
med mina 
närstående 
trots att jag 
är fysiskt 

frånvarande 

Bidra med 
ett ämne 

som öppnar 
upp för 
vidare 

diskussion 
inom mitt 

sociala 
nätverk 

Stärka 
relationer 
inom mitt 

sociala 
nätverk 

Känna 
gemenskap 
genom att 
vara en del 
av en grupp 

Spearman's 
rho 

Ha kontakt med 
mina närstående 
trots att jag är 
fysiskt 
frånvarande 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,400** ,664** ,569** 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,000 ,000 

N 145 142 145 144 

Bidra med ett 
ämne som 
öppnar upp för 
vidare 
diskussion inom 
mitt sociala 
nätverk 

Correlation 
Coefficient 

,400** 1,000 ,494** ,461** 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,000 ,000 

N 

142 144 144 143 

Stärka 
relationer inom 
mitt sociala 
nätverk 

Correlation 
Coefficient 

,664** ,494** 1,000 ,697** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 

N 145 144 147 146 

Känna 
gemenskap 
genom att vara 
en del av en 
grupp 

Correlation 
Coefficient 

,569** ,461** ,697** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 . 

N 144 143 146 146 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
	  
	  
	  


