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Sammanfattning 

Titel: Sambandet mellan WOM och Kundtillfredsställelse - förväntningar, attityder och 

upplevd kvalitet 

 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

 

Författare: Sofia Gustafsson, Filip Högberg  

 

Handledare: Akmal Hyder, Zahra Ahmadi 

 

Datum: 2017-05-30 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan WOM, 

förväntningar, attityder, upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse.  

 

Metod: Den befintliga teorin har analyserats för att få en översikt av den tidigare 

forskningen inom området. Data har samlats in genom en enkätundersökning och sedan 

bearbetats med hjälp av en deskriptiv analys samt en korrelationsanalys. Resultaten har 

därefter diskuterats och mynnat ut i studiens slutsats.  

 

Slutsats: Studien visar att den viktigaste faktorn för hur tillfredsställd kunden blir är 

den upplevda kvaliteten av en tjänst. Studien visar även att WOM har en stor påverkan 

på kundtillfredsställelsen. Vidare konstaterar studien att kundens attityd har en större 

inverkan än kundens förväntningar på kundtillfredsställelsen.  

 

Uppsatsens bidrag: Studiens bidrag till teorin inom företagsekonomins och 

marknadsföringens forskningsområde är en ökad kunskap om WOM:s påverkan på 

kundtillfredsställelsen inom tjänstebranschen. Vidare bidrag till ämnet är hur attityder och 

förväntningar påverkar kundtillfredsställelsen. Studien visar att attityder väger tyngre än 

förväntningar i fråga om hur tillfredsställd kunden blir.  

 

Nyckelord: WOM, word-of-mouth, kundtillfredsställelse, attityder, förväntningar, 

upplevd kvalitet, tjänster.



   

   

Abstract 

Title: The relationship between WOM and Customer Satisfaction - expectations, 

attitudes and perceived quality 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Sofia Gustafsson, Filip Högberg 

 

Supervisor: Akmal Hyder, Zahra Ahmadi 

 

Date: 2017-05-30 

 

Aim: The purpose of this study is to investigate the relationship between WOM, 

expectations, attitudes, perceived quality and customer satisfaction. 

 

Method: The existing theory has been analyzed to get an overview of previous research 

in this area. Data has been collected through a survey and then analyzed by using a 

descriptive analysis and a correlation analysis. Furthermore, the results have been 

discussed and concluded in the study's conclusion. 

 

Conclusion: The study shows that the most important factor for how satisfied the 

customer will be is the perceived quality of a service. The study also shows that WOM 

has a major impact on the customer satisfaction. Furthermore, the study finds that the 

customer's attitude has a greater impact than the customer's expectations on the customer 

satisfaction. 

 

Keywords: WOM, word-of-mouth, customer satisfaction, attitudes, expectations, 

perceived quality, services. 
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1. Introduktion  

I kapitlet beskrivs bakgrunden och det problem som studien ämnar att undersöka 

presenteras. Kapitlet avslutas med studiens valda avgränsning. 

 

1.1 Inledning  

I dagens samhälle litar människor på varandras upplevelser mer än på TV-kampanjer 

(Anderson, 2009). En reaktion på detta är word-of-mouth som har blivit den starkaste 

marknadsföringen för tjänster. Word-of-mouth har en stor påverkan på kundens bild av 

en produkt eller tjänst. 76 % av alla köpbeslut påverkas av word-of-mouth och det sker 

uppskattningsvis 3,4 miljarder word-of-mouth samtal varje dag i hela världen (Baloglu 

och McCleary, 1999, refererad i Jalilvand, Salimipour, Elyasi, Mohammadi, 2017). 

 

Word-of-mouth, hädanefter betecknat som WOM, har många olika definitioner i den 

existerande forskningen. I denna studie kommer vi att utgå från Westbrook’s (1987, 

s.261) definition. Han beskriver WOM som “all informell kommunikation riktad mot 

andra konsumenter om ägandeskap, användning eller egenskaper av själva varan/tjänsten 

och försäljaren”. WOM kan vara både positiv och negativ (Tax, Chandrashekaran och 

Christiansen, 1993).  

 

WOM är av stor vikt för tjänster, vilket kommer att vara i fokus i studien. Kunder inom 

tjänstesektorn är beroende av råd från de personer som upplevt den aktuella tjänsten då 

tjänster är immateriella och därmed baserade på erfarenhet och tilltro (Taghizadeh, 

Taghipourian och Khazaei, 2013). Kunderna litar på informationen som sprids genom 

WOM och därmed minskar deras förväntade risk och osäkerhet som är kopplade till 

köpbeslutet av en tjänst (Murray, 1991; Berry och Parasuraman, 1991, refererad i 

Chaniotakis och Lymperopoulos, 2009).  

 

WOM har sitt ursprung från kundtillfredsställelse (Anderson, 1998). 

Kundtillfredsställelse förklaras som hur tillfredsställd kunden är med den upplevda 

kvaliteten av en tjänst och om tjänsten har uppfyllt kundens behov och förväntningar (Shi, 

Tang, Zhang, Gao och Zhu, 2016). Den upplevda kvaliteten beskrivs som kundens 

bedömning av en vara eller tjänst (Zeithaml, 1988). Det finns stöd från litteraturen att den 

upplevda kvaliteten av en tjänst är en föregångare av kundtillfredsställelse. En högre 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Jalilvand%2C+Mohammad+Reza
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Salimipour%2C+Sirous
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Elyasi%2C+Mehdi
http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Mohammadi%2C+Mehdi
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upplevd kvalitet leder till en högre kundtillfredsställelse och på samma sätt leder en lägre 

upplevd kvalitet till en lägre kundtillfredsställelse (Chaniotakis och Lymperopoulos, 

2009).  

 

Förväntningar beskrivs som kundens bild av hur en tjänst kommer att utföras (Dasu och 

Rao, 1999, refererad i Hsiesh och Yuan, 2016) och det är en viktig faktor för hur kunden 

utvärderar tjänsten innan konsumtionen (Hsieh och Yuan, 2016). Positiv WOM kommer 

att leda till att kundens förväntningar ökar, vilket kan resultera i att den upplevda 

kvaliteten inte kommer att nå upp till de höga förväntningarna och därmed blir kundens 

tillfredsställelse lägre. På samma sätt kan negativ WOM sänka förväntningarna vilket kan 

leda till att den upplevda kvaliteten överträffar förväntningarna och därmed ökar 

kundtillfredsställelsen (Shi et al., 2016).  

 

En annan aspekt är hur WOM påverkar kundens attityder för en tjänst. Shi et al. (2016) 

beskriver att kundens attityd mot produkten eller tjänsten, efter att ha tagit del av positiv 

eller negativ WOM, har en påverkan på hur tillfredsställd kunden blir. I studien förklaras 

attityder som känslor eller individuella tendenser att värdesätta/ogilla något (Kotler och 

Armstrong, 2015, refererad i Lee, 2016). De attityder som kunden har när tjänsten 

påbörjas kommer att påverka den upplevda kvaliteten och därmed kundtillfredsställelsen. 

Om en kund har en positiv attityd till tjänsten kan den upplevda kvaliteten påverkas 

positivt, då kunden lägger fokus på det som är bra. På samma sätt om kunden har en 

negativ attityd mot tjänsten kan den upplevda kvaliteten påverkas negativt, då personen i 

fråga fokuserar på det som är dåligt (Buttle, 1998).  

 

Den existerande forskningen har klarlagt att WOM påverkar kundens förväntningar och 

attityd. Litteraturen visar även ett negativt samband mellan förväntningar och 

kundtillfredsställelse samt ett positivt samband mellan attityder och kundtillfredsställelse 

(Shi et al., 2016; Buttle, 1998). Något som däremot behöver utvecklas i den existerande 

litteraturen är vilken komponent som har störst effekt på kundtillfredsställelsen. Har 

kundens attityd en större påverkan än kundens förväntningar? Eller väger kundens 

förväntningar tyngre än kundens attityd? 

 

Den existerande forskningen har inte fokuserat på hur kundtillfredsställelsen påverkas av 

de två komponenterna tillsammans. Det finns alltså ett gap för fortsatta studier om hur 
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sambandet mellan WOM, kundens attityd, förväntningar och upplevda kvalitet påverkar 

kundtillfredsställelsen. Denna problematik ser vi det intressant att studera. Vi menar att 

en sådan studie kan hjälpa tjänsteföretag att hantera effekterna av WOM för att på så vis 

kunna maximera kundtillfredsställelsen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan WOM, förväntningar, 

attityder, upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse.  

 

1.3 Avgränsning 

För att kunna undersöka denna problematik har vi valt att tillämpa den befintliga teorin 

på restaurangbranschen som är en av de branscher där WOM har en stor inverkan på 

kundtillfredsställelsen.  

 

1.4 Disposition 

I den teoretiska referensramen presenteras den existerande forskningen angående WOM 

och dess påverkan på kundens förväntningar och attityd. Teoriavsnittet belyser sedan hur 

kundens förväntningar och attityd påverkar den upplevda kvaliteten av en tjänst och 

därmed hur tillfredsställd kunden blir. Den teoretiska referensramen följs av ett 

metodavsnitt där studiens forskningsansats och forskningsdesign presenteras. Avsnittet 

beskriver tillvägagångssättet för studiens datainsamling och analyser. Metoddelen tar 

även upp de kvalitetskriterier som studien grundas på. Sedan presenteras studiens resultat 

och diskussion, där den empiriska datainsamlingen sammanställs och diskuteras utifrån 

studiens hypoteser. Därefter följer en slutsats där syftet besvaras och studiens teoretiska 

samt praktiska bidrag presenteras. Avsnittet redogör även för studiens begränsningar samt 

förslag till framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram  

Följande kapitel behandlar vad tidigare forskning har lyft fram angående WOM:s 

påverkan på kundens förväntningar och attityd inför en tjänst, samt hur tillfredsställelsen 

påverkas av den upplevda kvaliteten med hänsyn till dessa faktorer. Studiens hypoteser 

presenteras och kapitlet avslutas med en sammanfattning av den befintliga forskningen 

inom området.  

 

2.1 Word-of-mouth 

Denna studie utgår från Westbrook’s (1987, s.261) definition av WOM. Han definierar 

WOM som “all informell kommunikation riktad mot andra konsumenter om ägandeskap, 

användning eller egenskaper av själva varan/tjänsten och försäljaren”. En liknande 

definition är att WOM är en informell kommunikation mellan konsumenter om 

försäljaren och egenskaperna av en produkt (Tax et al., 1993). WOM kan även beskrivas 

som en positiv eller negativ verbal kommunikation mellan försäljare, familj, vänner och 

befintliga eller potentiella kunder (Ennew, 2000). WOM har många olika definitioner i 

den existerande forskningen, dock är alla överens om att det är en informell 

kommunikation mellan konsumenter.  

 

Positiv WOM är sju gånger mer effektivt än tidningsannonser, fyra gånger mer effektivt 

än personlig försäljning och två gånger mer effektivt än radioreklam, i fråga om att 

påverka kunder till att byta varumärke (Cengiz och Yayla, 2007). En missnöjd kund kan 

i genomsnitt sprida sitt missnöje till nio andra personer i form av negativ WOM. En nöjd 

kund kan berätta för fem andra personer om deras upplevelse i form av positiv WOM 

(Mangold, Miller och Brockway, 1999). Det visar på hur betydelsefull WOM är för 

konsumenter och därmed viktigt för företag att ta hänsyn till. Wirtz och Chew (2002) 

belyser även att kanalen som WOM levereras i är av vikt för kunden. De menar att WOM 

från en mänsklig källa har en större påverkan på konsumenten än från andra kanaler som 

exempelvis internet. 

 

WOM är högst troligen den äldsta kommunikationskanalen som initierar, uttrycker och 

sprider synpunkter om produkter, varumärken, säljare eller organisationer. WOM är även 

en viktig faktor för konsumenter i deras köpbeslut, vilket leder till att företag intresserar 

sig i komponenten WOM (Basri et al., 2016). Hartline och Jones (1996) belyser att det 
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finns en korrelation mellan WOM och upplevd kvalitet. Korrelationen visar att en positiv 

upplevd kvalitet kommer att öka kundens spridning av positiv WOM, på samma sätt 

kommer en negativ upplevd kvalitet att bidra till en spridning av negativ WOM. 

 

Forskningen har delade meningar angående sambandet mellan kundtillfredsställelse och 

WOM. Swan och Oliver (1989) visar att det finns ett positivt samband mellan dessa 

komponenter. Andra studier menar att det finns ett negativt samband mellan 

kundtillfredsställelse och WOM, där missnöjda kunder engagerar sig mer i WOM än 

nöjda kunder (Bearden och Teel, 1983; Richins, 1983; Westbrook, 1987). Dessa 

motsägelser kan förklaras av en asymmetrisk U-formad relation mellan 

kundtillfredsställelse och WOM. Spridningen av WOM blir större för extremt nöjda 

kunder och extremt missnöjda kunder än för kunder med mer måttliga nivåer av 

tillfredsställelse (Anderson, 1998).  

 

WOM har en stor påverkan på kundens köpbeslut och hur kunden upplever tjänsten (Herr, 

Kardes och Kim, 1991). Kundens preferenser för en tjänst har en betydelse för hur stor 

effekt WOM har på en person (Schumann et al., 2010; Herr, et al., 1991). En konsument 

utan preferenser för en tjänst kommer att påverkas av WOM i större utsträckning än om 

konsumenten hade haft preferenser för tjänsten. Det beror på att den aktuella tjänsten och 

kundens preferenser är viktigare än en annan konsuments upplevelse (Shi et al., 2016). 

Om kunden inte har några preferenser för tjänsten, kommer WOM att ha en större 

påverkan på den upplevda kvaliteten. 

 

Vidare utvecklar Shi et al. (2016) att WOM har en mindre påverkan på kundens 

förväntningar och därmed på den upplevda kvaliteten om en kund har preferenser för 

tjänsten. Kundernas preferenser väger alltså tyngre än informationen från WOM. Om 

kunden inte har preferenser för tjänsten kommer WOM att ha en större påverkan på 

förväntningarna och därmed på den upplevda kvaliteten. Har kunden preferenser för 

tjänsten kommer effekten av WOM alltså att lindras. 

 

En bransch som idag är beroende av WOM är restaurangbranschen (Basri, Ahmad, Anuar, 

Ismail, 2016). Det beror på att denna typ av tjänst handlar om upplevelsen samt att det är 

svårt att utvärdera tjänsten innan konsumtionen. Den upplevda risken när en tjänst ska 

konsumeras är generellt större än när en vara ska konsumeras. Därmed är kunder som 
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konsumerar tjänster mer benägna att lita på informationen från WOM i deras köpbeslut 

(Wirtz och Chew, 2002). Att tjänster kännetecknas som abstrakta, heterogena och 

oskiljbara från produktion och konsumtion, är också en anledning till att kunder måste 

förlita sig på andras utvärderingar av en tjänst före konsumtionen (Haywood, 1989). 

Därmed kan WOM anses som ett viktigt medel för att hitta och behålla kunder, i synnerhet 

i denna konkurrensutsatta restaurangbransch (Wirtz och Chew, 2002; Basri et al., 2016).  

 

2.2 Kundtillfredsställelse   

Shi et al. (2016) beskriver kundtillfredsställelse som hur nöjd kunden är med den 

upplevda kvaliteten av en tjänst och om tjänsten har uppfyllt kundens behov och 

förväntningar. För att förstå hur kundtillfredsställelse skapas krävs också en förståelse för 

huvudkomponenten, upplevd kvalitet. Studien utgår från Zeithaml´s (1988) definition av 

upplevd kvalitet. Hon beskriver den upplevda kvaliteten som kundens bedömning av en 

vara eller en tjänst. Upplevd kvalitet innebär också den nivå av trovärdighet och kvalitet 

som kunden känner att han/hon upplevt. Den upplevda kvaliteten är en avgörande faktor 

för kundens tillfredsställelse och kommer att ha en direkt påverkan på företagens 

framgång inom restaurangbranschen (Tat, Sook-Min, Ai-Chin, Rasli och Hamid, 2011).  

 

Bedömningen av den upplevda kvaliteten är mer specifik än bedömningen av 

kundtillfredsställelsen som har ett bredare spektrum av dimensioner, vilket även 

inkluderar den upplevda kvaliteten (Caruana, Money och Berthon, 2000). En hög 

tjänstekvalitet kommer att leda till att kunden upplever tjänsten bättre, vilket genererar en 

högre kundtillfredsställelse (Tat et al., 2011; Shi et al., 2016). Tjänstekvalitet beskrivs 

som en flerdimensionell konstruktion som utvärderas utifrån ett flertal tjänsteattribut 

(Parasuraman, Zeithaml och Berry, 1988). 

 

Det finns stöd från den tidigare forskningen att de viktigaste faktorerna för tjänstekvalitet 

är kompetens hos de anställda samt fysisk miljö (Choudhury, 2014; Taghizadeh et al., 

2013; Lyon och Powers, 2004; Ryu och Han, 2011; Kim, Lee och Yoo, 2006; Lee, 2016). 

De beskriver att kompetensen är de anställdas förmåga att meddela kunden när tjänsten 

kommer att inträffa, att företaget håller sina löften och om de anställda har riktiga 

intressen av att lösa kundens problem. Vidare menar de att den fysiska miljön inkluderar 

var kunden faktiskt konsumerar tjänsten och om platsen är visuellt tilltalande.  
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Den fysiska miljön och kompetensen hos de anställda är avgörande faktorer för kundens 

upplevda kvalitet av en tjänst inom just restaurangbranschen. Själva 

restaurangupplevelsen kan alltså vara viktigare än maten. Gästerna värderar en 

minnesvärd upplevelse och därmed kan restaurangens atmosfär spela en avgörande roll 

för kundtillfredsställelsen (Ryu och Han, 2011). Det är inte endast för att tillfredsställa 

aptiten som kunder besöker restauranger, utan även för att uppleva en högkvalitativ 

upplevelse med en bra service i en trevlig miljö (Basri et al., 2016). 

 

Även inställning och tillgänglighet är viktiga faktorer för tjänstekvalitet. Inställningen 

inkluderar om kunden får en snabb service, om de anställda är trevliga samt om de ger 

kunden en personlig upplevelse och tillgängligheten inkluderar hur tillgänglig tjänsten är 

(Choudhury, 2014). En annan viktig faktor för att kunden ska känna sig tillfredsställd 

med den upplevda kvaliteten är trovärdighet (Taghizadeh et al., 2013; Shi et al., 2016). 

Det är alltså av vikt för tjänsteföretag att identifiera vilka attribut som är viktiga för att 

kunden ska uppleva en hög kvalitet av tjänsten och därmed bli tillfredsställd (Taghizadeh 

et al., 2013). 

 

Forskningen visar att den upplevda kvaliteten har en avgörande roll för hur tillfredsställd 

kunden blir. En hög upplevd kvalitet leder till en hög kundtillfredsställelse och en låg 

upplevd kvalitet leder till en lägre kundtillfredsställelse (Tat et al., 2011; Shi et al, 2016; 

Taghizadeh et al., 2013; Ryu och Han, 2011). Utifrån denna teori har följande hypotes 

utformats: 

 

H1. Det finns ett positivt samband mellan hur kunden upplever kvaliteten och hur 

tillfredsställd kunden blir vid konsumtionen av en tjänst.  

 

2.3 Förväntningar  

Som tidigare nämnt har förväntningar en betydande roll för kundtillfredsställelsen (Shi et 

al., 2016). Förväntningar kan definieras som kundens bild av hur en tjänst kommer att 

utföras (Dasu och Rao, 1999, refererad i Hsiesh och Yuan, 2016). Den lägsta acceptabla 

nivå av förväntningar, för att en kund ska välja att konsumera en tjänst, beskrivs som 

tillräckliga förväntningar. Det vill säga att kunden kan tänka sig att konsumera en tjänst 

när dennes förväntningar uppfyller de tillräckliga förväntningarna. Den högsta nivå av 

förväntningar för en tjänst som en kund hoppas på förklaras som önskade förväntningar 
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(Boulding, Kalra, Staelin och Zeithaml, 1993; Kalamas, Laroche och C ezard, 2002; 

Fuller och Matzler, 2008). Företag strävar efter att leverera en tjänst med en kvalitet som 

överträffar kundens önskade förväntningar (Fuller och Matzler, 2008). Företag som 

överträffar kundens förväntningar kommer att nå högre framgång då en hög 

kundtillfredsställelse skapas om kundens upplevda kvalitet av tjänsten är högre än vad 

denne förväntade sig. En tjänst som endast levererar det som är nödvändigt kan inte 

överträffa kundens förväntningar (Bartov, Givoly och Hayn, 2000). 

 

Den existerande forskningen beskriver att förväntningarna påverkas av WOM. Positiv 

WOM kommer att öka kundens förväntningar och negativ WOM kommer minska 

kundens förväntningar. (Shi et al., 2016; Yi och Ahn, 2017; Chen, Liu och Zhang, 2012). 

Vid positiv WOM kommer både den tillräckliga nivån av förväntningar och den önskade 

nivån av förväntningar att öka (Shi et al., 2016). En konsekvens som vi ser med detta är 

att det blir svårare för företag att leverera en kvalitet som överträffar kundens 

förväntningar och därmed tillfredsställa kunden. På samma sätt kan negativ WOM leda 

till lägre förväntningar, vilket underlättar för företag att tillfredsställa kunden.  

 

Förväntningarna kommer att fungera som en referenspunkt som kunden utgår från när 

tjänsten utvärderas (Yi och Ahn, 2017). Kundtillfredsställelsen är därmed ett resultat av 

en utvärderingsprocess, där kunden jämför sina förväntningar med den upplevda 

kvaliteten (Basri et al., 2016). Om den upplevda kvaliteten är högre än förväntningarna 

skapas en högre kundtillfredsställelse och är upplevelsen sämre blir kunden mindre 

tillfredsställd (Shepperd och McNulty, 2002).   

 

Förväntningar har en påverkan på kundens köpbeslut. Lägre förväntningar leder till en 

lägre benägenhet att konsumera en tjänst och högre förväntningar leder till en högre 

benägenhet att konsumera en tjänst (Yi och Ahn, 2017). Höga förväntningar ökar 

sannolikheten att nya kunder kommer att konsumera tjänsten. Dock leder låga 

förväntningar till en ökad möjlighet för företag att tillfredsställa sina kunder och därmed 

uppnå en högre grad av upprepade köp från befintliga kunder (Oliver, 1980, refererad i 

Mitra och Fay, 2010). Lägre förväntningar kan alltså vara positivt för företag. Låga 

förväntningar kommer att resultera i en högre kundtillfredsställelse för varje given nivå 

av tjänstekvalitet (Nmegbu och Asiegbu, 2014). Kundtillfredsställelse skapas när de 
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anställda levererar en service till kunden som är över förväntan (Fuller och Matzler, 

2008).  

 

En intressant strategi som Yi och Ahn (2017) lyfter fram är företagens arbete för att 

påverka kundens förväntningar inför en produktlansering. De menar att det finns en risk 

med att kunderna får för höga förväntningar för en ny tjänst. Om kunden har höga 

förväntningar som inte kan mötas blir konsekvensen att kunden inte får en lika en hög 

tillfredsställelse och därmed inte sprider positiv WOM om den nya tjänsten. Därför kan 

försäljningen på lång sikt påverkas negativt (Yi och Ahn, 2017).  

 

För att förväntningarna inte ska bli för höga bör företag ha en strategi för att hålla 

förväntningarna på rätt nivå. Lyckas de med detta kommer kunderna som först 

konsumerar den nya tjänsten att få sina förväntningar överträffade och därmed sprida 

positiv WOM. Konsekvensen blir då att försäljningen inledningsvis kommer att vara lägre 

men på lång sikt kommer försäljningen jämförelsevis att vara högre (Yi och Ahn, 2017).  

 

Den existerande forskningen visar att WOM har en påverkan på kundens förväntningar 

för en tjänst. Majoriteten av forskningen menar att positiv WOM ökar kundens 

förväntningar och kan komma att påverka tillfredsställelsen negativt. Anledningen är att 

det blir svårare för företag att leverera en tjänst som överträffar kundens höga 

förväntningar. På samma sätt kan negativ WOM leda till att förväntningarna minskar 

vilket underlättar för företag att överträffa kundens förväntningar och därmed öka 

tillfredsställelsen (Yi och Ahn, 2017; Shepperd och McNulty, 2002; Oliver, 1980, 

refererad i Mitra och Fay, 2010; Shi et al., 2016; Chen et al., 2012; Nmegbu och Asiegbu, 

2014). Utifrån den befintliga teorin har följande hypoteser utformats: 

 

H2. Det finns ett positivt samband mellan WOM och kundens förväntningar inför en 

tjänst. 

 

H3. Det finns ett negativt samband mellan kundens förväntningar och tillfredsställelse 

vid konsumtionen av en tjänst. 
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2.4 Attityder 

I denna studie förklaras attityder som känslor eller individuella tendenser att 

värdesätta/ogilla något (Kotler och Armstrong, 2015, refererad i Lee, 2016). Kundens 

attityd bygger alltså på kundens känslor för något, exempelvis en tjänst (Luce, Bettman 

och Payne, 2001). Förväntningar handlar istället om kundens bild av hur något kommer 

att vara. Skillnaden är alltså att attityder handlar om ett känslomässigt tillstånd och 

förväntningar berör vad en individ faktiskt väntar sig av ett visst utfall.  

 

Litteraturen beskriver att WOM har en påverkan på kundens attityd för en tjänst. Positiv 

WOM förbättrar kundens attityd för en tjänst och negativ WOM försämrar kundens 

attityd för en tjänst (Martin och Lueg, 2013; Tabbane och Hamouda, 2013; Park och Lee, 

2009; Peterson, 1990, refererad i Shi et al., 2016). Det betyder att när kunden tar del av 

WOM kan det förstärka kundens känslor, det vill säga förstärka attityden. Om 

informationen från WOM däremot inte bekräftar kundens känslor kommer kundens 

attityd att försvagas och i vissa fall förändras.  

  

Attityderna är en funktion för individens utvärdering av ett föremåls specifika attribut 

(Fishbein, 1963, refererad i Martin och Lueg, 2013). Om kunden värdesätter de attribut 

som informationen från WOM berör kommer det att påverka kundens attityd mot tjänsten. 

Positiv WOM kommer leda till en mer positiv attityd och negativ WOM kommer att leda 

till en mer negativ attityd. Peterson (1990, refererad i Shi et al., 2016) delar denna mening 

och beskriver att om en kund har en positiv attityd för en tjänst kommer attityden att 

stärkas av positiv WOM. På samma sätt, om en kund har en negativ attityd för en tjänst 

kommer negativ WOM att stärka den negativa attityden. Ett exempel för att tydliggöra 

denna process är när en kund har ett negativt känslotillstånd, alltså en negativ attityd inför 

ett restaurangbesök och tar del av negativ WOM om restaurangen i fråga. Kundens 

negativa känslor kommer då att stärkas i form av en mer negativ attityd inför besöket. Tar 

kunden istället del av positiv WOM kommer kundens negativa känslor att minska och 

attityden inför restaurangbesöket blir mer positiv. 

 

Negativ WOM har en större påverkan än positiv WOM på kundens attityd för en tjänst 

(Lee, Park och Han, 2008). En förklaring kan vara att WOM med en viss negativ 

information generellt ses som mer trovärdig då negativ WOM kan uppfattas som mer 

sanningsenlig (Crowley och Hoyer, 1994). Reimer och Benkenstein (2016) menar även 

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.chb.2016.06.017
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de att negativ WOM ses som mer trovärdig än positiv WOM. Individer blir påverkade av 

majoritetens åsikter. När antalet personer som sprider negativ WOM ökar, kommer 

individens attityd att bli mer negativ (Granovetter och Roland, 1988, refererad i Lee, Park 

och Han, 2008). 

 

Den existerande forskningen visar att WOM påverkar kundens attityd för en tjänst, positiv 

WOM leder till en mer positiv attityd för tjänsten och negativ WOM leder till en mer 

negativ attityd för tjänsten (Martin och Lueg, 2013; Tabbane och Hamouda, 2013; Park 

och Lee, 2009; Peterson, 1990, refererad i Shi et al., 2016). Utifrån denna teori har 

följande hypotes utformats: 

 

H4. Det finns ett positivt samband mellan WOM och kundens attityd inför en tjänst.  

 

Studien har tidigare presenterat forskning som visar att för höga förväntningar kan leda 

till en sämre kundtillfredsställelse. Shi et al. (2016) hävdar däremot att positiv WOM kan 

bidra till att en kund blir tillfredsställd även om förväntningarna inte uppnås. Anledningen 

är att positiv WOM skapar en positiv attityd som leder till att en kund kan uppfatta en 

negativ händelse som en engångsföreteelse. Ett exempel från deras studie är när en person 

har tagit del av positiv WOM om en restaurang och därmed bildat höga förväntningar. 

När personen besöker den aktuella restaurangen är servitören på dåligt humör, vilket leder 

till att servicen inte blir som förväntat. På grund av den positiva attityden kommer kunden 

ändå att vara tillfredsställd med tron att det var en engångsföreteelse.  

 

Höga förväntningar tillsammans med en positiv attityd, på grund av positiv WOM, kan 

leda till en högre tillfredsställelse. På samma sätt kan låga förväntningar samt en negativ 

attityd från negativ WOM, leda till en lägre kundtillfredsställelse. Det kan bero på att 

individer med en negativ attityd för en tjänst kan leta efter fel och även förstora dessa 

(Nmegbu och Asiegbu, 2014). Rurzynski och Bayer (1977) har undersökt hur WOM 

påverkar kundtillfredsställelsen av ett biobesök. De beskriver att den person som tagit del 

av positiv WOM innan filmen kommer att uppleva den som bättre än den person som 

tagit del av negativ WOM, på grund av en mer positiv attityd. Även Garbarino och 

Johnson (1999) samt Buttle (1998) menar att attityder har en påverkan på 

kundtillfredsställelsen där en positiv attityd ökar tillfredsställelsen och en negativ attityd 
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minskar tillfredsställelsen. Utifrån dessa teorier angående attitydens påverkan på 

kundtillfredsställelsen har följande hypotes utformats: 

 

H5. Det finns ett positivt samband mellan kundens attityd och tillfredsställelse vid 

konsumtionen av en tjänst. 

 

2.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

Den befintliga litteraturen beskriver att den upplevda kvaliteten av en tjänst är betydande 

för hur tillfredsställd kunden blir. Forskningen visar även att det finns ett positivt samband 

mellan upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse. Sambandet kommer att prövas i H1.  

 

Forskningen har visat att kundens förväntningar kommer att påverkas av WOM. Positiv 

WOM leder till att kunden får högre förväntningar för en tjänst och negativ WOM leder 

till att kundens förväntningar för en tjänst blir lägre, vilket kommer att testas i H2. 

Litteraturen har även visat att det finns ett negativt samband mellan kundens 

förväntningar och tillfredsställelse. Det vill säga att höga förväntningar leder till att det 

blir svårare för företag att leverera en kvalitet som överträffar förväntningarna och 

därmed tillfredsställa kunderna, och låga förväntningar gör det lättare för företag att öka 

kundtillfredsställelsen. Sambandet kommer att prövas i H3.  

 

Den existerande litteraturen har visat att WOM har en påverkan på kundens attityd för en 

tjänst. Positiv WOM leder till en mer positiv attityd och negativ WOM leder till en mer 

negativ attityd, vilket testas i H4. Forskningen har även visat att det finns ett positivt 

samband mellan kundens attityd och tillfredsställelse. Alltså, en positiv attityd bidrar till 

en högre kundtillfredsställelse och en negativ attityd resulterar i en lägre 

kundtillfredsställelse. Sambandet kommer att prövas i H5. 

 

Figuren nedan visar sambandet mellan studiens nyckelbegrepp och de utformade 

hypoteserna.  
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Figur 1 - Hypotesmodell (Egen) 
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3. Metod 

Avsnittet behandlar studiens genomförande och redogör för våra val av analysmetoder. 

Kapitlet beskriver studiens forskningsdesign samt utformandet av enkätundersökningen. 

Vidare presenteras analysprocessen av insamlade data samt de kvalitetskriterier som 

studien har tillämpat. Kapitlet avslutas med metod- och källkritik. 

 

3.1 Forskningsansats 

För att svara på studiens syfte har en kvantitativ forskningsmetod tillämpats. Studiens 

syfte och hypoteser har en direkt koppling till denna forskningsmetod då den är 

förklarande och orsakssökande (Bryman och Bell, 2014). Studien utgår ifrån ett deduktivt 

synsätt då studien utgår från teorin. Utifrån den befintliga teorin har fem prövningsbara 

hypoteser utformats, vilket är att rekommendera enligt Bryman och Bell (2014) samt 

Olsson och Sörensen (2013). Hypoteser kan förklaras som antaganden som utformas för 

att förklara ett samband mellan två eller flera komponenter. Hypoteserna ska sedan kunna 

verifieras eller falsifieras genom prövning, det vill säga bekräftas eller förkastas (Olsson 

och Sörensen, 2013). 

 

Det kvantitativa data som studien har tagit fram är i sifferform, vilket förknippas med 

forskningsstrategier som exempelvis surveyundersökningar och forskningsmetoder som 

till exempel frågeformulär (Denscombe, 2009). Den kvantitativa bearbetningen av 

insamlade rådata i studien har utförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical 

Package for the Social Science, SPSS, version 22, vilket är ett hjälpmedel vid analysering 

av insamlade data (Shi et al., 2016). 

 

3.2 Forskningsdesign 

Den existerande forskningen angående WOM har främst utformat undersökningar utifrån 

en tvärsnittsdesign. Tvärsnittsdesign är en vanlig forskningsdesign inom den kvantitativa 

forskningen och används vid datainsamling från mer än ett fall vid en viss tidpunkt. Syftet 

är att ta fram kvantifierbara data med koppling till flera variabler för att upptäcka olika 

sambandsmönster (Bryman och Bell, 2014). Det är även fallet i denna studie och därmed 

har tvärsnittsdesign tillämpats.  

 

För att samla in empiriska data till studien har en enkätundersökning genomförts 
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(Jalilvand, et al., 2017; Shi et al., 2016). Enkätundersökningar är en vanlig form av 

datainsamling inom tvärsnittsdesign (Bryman och Bell, 2014). Enkäter är en 

forskningsmetod som är mindre kostsam att genomföra. Det anses även vara mer 

tidseffektivt, då administrationen går snabbare. Genom att utföra en enkätundersökning 

avser vi att samla in svar från ett flertal individer för att på så sätt pröva studiens syfte.  

 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata är det data som forskaren samlar in genom exempelvis en enkätundersökning 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Vi genomförde enkätundersökningen på olika 

platser i centrala Gävle då det befinner sig mycket människor i rörelse på just dessa 

platser. Vi valde att närvara vid undersökningen för att uppnå en högre svarsfrekvens. Vi 

presenterade anledningen till undersökningen för respondenterna och informerade om att 

det var helt frivilligt och anonymt att delta.  

3.3.2 Population 

Populationen beskrivs som den befolkningsgrupp som studien ska uttala sig om (Trost, 

2012). I denna studie ska forskningen uttala sig om Sveriges befolkning. Kriterier som 

ska vara uppfyllda för populationen är att det ska vara personer från 18 år och uppåt, som 

har tagit del av positiv eller negativ WOM, alternativt ingen WOM, om en restaurang och 

sedan själva har valt att besöka den.  

3.3.3 Urval 

Vi önskade att undersöka hela vår population men med anledning av resurs- och tidsbrist 

var en totalundersökning ej genomförbar, därför har ett urval från populationen 

genomförts. I studien har ett obundet slumpmässigt urval utförts för att ge alla individer 

samma möjlighet till att delta i studien och därmed är urvalet representativt för 

populationen. Ett slumpmässigt urval kan även eliminera skevhet i urvalet (Trost, 2012; 

Eliasson, 2013; Bryman och Bell, 2014).  

 

Storleken och vilket urval som används har även betydelse för om resultatet är 

representativt och generaliserbart på populationen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2014). Urvalets storlek grundar sig på vår tidstillgång och våra ekonomiska resurser. Vårt 

mål var att få in mellan 150–200 enkätsvar då det utifrån våra förutsättningar är en 
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accepterad nivå (Bryman och Bell, 2014; Pallant, 2013). Vi frågade omkring 470 personer 

om de ville delta i undersökningen där cirka var tredje tillfrågad person valde att besvara 

enkäten. Slutligen fick vi 157 användbara svar vilket ger en svarsfrekvens på 33 %.  

3.3.4 Utformning av enkät 

Vi valde att skapa enkäten (bilaga 1) i Microsoft Word för att kunna utforma den efter 

våra önskemål till låga kostnader. Enkäten inleds med en kort introduktion där vi förklarar 

syftet med enkäten, vilka vi är och var vi studerar. Respondenterna får även information 

om att enkäten är helt frivillig samt att deras svar kommer att behandlas anonymt. Enkäten 

innehåller nio frågor och det är endast icke-öppna frågor, alltså frågor med slutna 

svarsalternativ, då öppna svar är tidskrävande att administrera (Eriksson och 

Weidersheim-Paul, 2014). 

 

Enkäten behandlar både sakfrågor och attityd-/åsiktsfrågor. Sakfrågor syftar till att få 

information om hur respondenten faktiskt förhåller sig till något och inte vad den anser 

det vara (Trost, 2012). Vi har valt att ha med tre demografiska sakfrågor då vi anser det 

intressant att kunna utläsa ur resultatet. Dessa frågor behandlar vilket kön (fråga 1), vilken 

ålder (fråga 2) samt vilken senast avslutad utbildning (fråga 3) respondenten har. Fråga 4 

behandlar om respondenten upplevt negativ eller positiv WOM om en restaurang och 

fråga 5 behandlar hur restaurangen är klassad. Fråga 5 är inte en demografisk sakfråga, 

vi har dock valt att inkludera frågan utifrån ett demografiskt perspektiv. På så vis kan vi 

få en bild av respondentens ekonomiska situation utan att direkt fråga om personens 

inkomst, då det är en känslig fråga (Trost, 2012). Därefter ställs frågor angående 

respondenternas attityder och förväntningar inför ett restaurangbesök, hur de upplevde 

kvaliteten av besöket samt hur tillfredsställda de var med helheten. Frågorna berör 

respondenternas attityder och är därmed attitydfrågor (Trost, 2012).  

 

Vid utformandet av frågorna har vi utgått från vad tidigare forskning ställt för frågor om 

de olika nyckelbegreppen som behandlas i studien (Trost, 2012; Lee 2016; Reimer och 

Benkenstein 2016; Shi et al., 2016; Walsh, Hennig-Thurau, Sassenberg och Bornemann, 

2010). Frågor som använts i tidigare forskning har granskats och ses därmed som 

godkända för denna typ av studie (Bryman och Bell, 2014). Frågorna är modifierade och 

tydligt utformade för att undvika missförstånd. Komplicerade ord och 

meningsuppbyggnader har undvikits för att för att skapa en bättre förståelse (Trost, 2012).  
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Vi har valt att använda en 5-gradig likertskala på de frågor där det är möjligt, vilket 

illustreras i figur 2 (Shi et al., 2016). Det underlättar för administreringen då kodningen 

sker när respondenten svarar (Trost och Hultåker, 2016).  

 

 

Figur 2 – Likertskala (Egen) 

 

3.3.5 Pilotstudie 

När enkätformuläret var färdigställt testades det genom en pilotstudie för att upptäcka 

felaktigheter samt för att se om enkätformuläret var bra utformat (Eliasson, 2013). 

Bryman och Bell (2014) menar att det är särskilt viktigt att utföra en pilotstudie vid 

enkätundersökningar då det inte finns någon som ställer frågorna. Vi genomförde 

pilotstudien så tidigt som möjligt för att säkerhetsställa att enkätfrågorna fungerade som 

det är tänkt. För att säkerställa att de respondenter som deltog i pilotstudien var 

representativa för studiens valda population var ett krav att de skulle ha uppfyllt 

populationens kriterier (Bryman och Bell, 2014).  

 

Vi genomförde vår pilotstudie efter ett bekvämlighetsurval med 15st studenter på 

Högskolan i Gävle, vilket är ett accepterat och legitimt sätt att genomföra en preliminär 

analys på (Bryman och Bell, 2014). Studenterna fick genomföra enkäten självständigt för 

att inte bli påverkade av oss. Vi bad sedan deltagarna om konstruktiv kritik om enkätens 

utformning för att kunna förbättra enkätformuläret. Några av deltagarna tyckte att fråga 

4 var otydlig då det inte framgick om det gick att välja flera alternativ. Därför valde vi att 

lägga till i frågan att endast ett alternativ kunde väljas. Efter påpekanden valde vi även att 

flytta ner fråga 5 så att det blev tydligare vad skalan visade. Utöver dessa två synpunkter 

tyckte deltagarna att det var lätt att förstå enkäten och att layouten såg bra ut. 
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3.4 Källor och källkritik 

Kvaliteten på en artikel kan säkerställas genom att bestämma artikelns äkthet, 

samtidighet, beroendeförhållande och tendenser (Eriksson och Hultman, 2014). Vidare 

menar de även att artikelns validitet, relevans samt reliabilitet ska bedömas för att 

konstatera en bra kvalitet på studien. Frågor som vilka författarna är och om de går att lita 

på bör ställas i granskningen av en artikel. För att uppfylla dessa kriterier har studiens 

teori utgått från trovärdiga källor, då framförallt publicerade vetenskapliga artiklar. 

Vetenskapliga artiklar granskas ett flertal gånger av olika författare innan publicering. En 

kritik som finns angående publicerade artiklar är att de kan innehålla forskarnas egna 

åsikter och därmed har försiktighet och ett kritiskt tänkande tillämpats (Yin, 2011).  

 

Vi har framförallt använt oss av primärkällor vid utformandet av teorin i studien då 

informationen från originalkällan inte har blivit tolkad eller påverkad av andra författare 

(Thurén, 2013). Dock har vi på enstaka ställen valt att använda sekundärkällor då vi inte 

har tillgång till originalartikeln men anser att informationen är relevant. Vi ser 

problematiken med detta då vi inte kan säkerställa att informationen från artikeln inte är 

tolkad. Däremot har vi endast använt artiklar som är granskade och godkända av flera 

författare innan publicering, vilket kan säkerställa en god kvalitet även på 

sekundärkällorna. 

  

Till vår teoretiska referensram har vi valt att använda 50 vetenskapliga artiklar, 

publicerade mellan 1977–2017. Majoriteten av artiklarna, 37 %, är publicerade inom 

intervallet 2010–2017, vilket illustreras i figur 11 i bihanget. Vi har valt att använda äldre 

artiklar då vi anser att dessa är relevanta och bidrar med en djupare förståelse till ämnet. 

Artiklarna är publicerade i 32 olika journals, där Journal of services marketing, Journal 

of marketing research, Journal of marketing, Journal of business research samt Journal 

of retailing är de mest återkommande. 

 

3.5 Analysmetod 

För att kunna analysera insamlade data krävs det att nyckelbegrepp omformuleras till 

mätbara variabler (Bryman och Bell, 2014). I studien har vi fem nyckelbegrepp, WOM, 

förväntningar, attityder, upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse. 

Kundtillfredsställelsen kommer att utgöra den beroende variabeln och de resterande 

kommer att utgöra oberoende variabler. Från dessa mätbara variabler utformades sedan 
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enkätfrågor. För att analysera insamlade data användes ett statistiskt dataprogram, 

Statistical Package for the Social Science, SPSS, version 22 (Shi et al., 2016). Inom 

kvantitativ metod beskrivs SPSS vara det mest användbara programmet vid analyser 

(Bryman och Bell, 2014).  

 

För att underlätta analysen kodades alla svar till siffror. Då många svarsalternativ var 

utformade till en 5-gradig likertskala var mycket av kodningsarbetet redan genomfört. 

Svaren angående respondenternas kön fick kodningen 1–3, 1 för kvinnor, 2 för män och 

3 för annan definition. Svaren angående respondenternas ålder samt utbildning kodades 

med 1–5.  

3.5.1 Operationalisering 

Operationalisering betyder att nyckelbegreppens innebörd och mätmetod anges (Trost, 

2012). De mätbara variablerna utformar enkätfrågor, där svaren syftar till att besvara 

studiens syfte (Eliasson, 2013). Vi har valt att utgå från den tidigare forskningens frågor 

vid utformandet av frågorna i vår enkät, vilket säkerställer en hög kvalitet (Bryman och 

Bell, 2014). Det visas i tabellen nedan under kolumnen författare, där det framgår vilka 

författare som har utformat frågorna som vi sedan har modifierat. 

  

Fråga Område Författare Teori  Operationalisering 

1–3, 5 Demografiska  Trost (2012) Kön, ålder, utbildning 

och inkomst. 

1. Kön 

2. Ålder 

3. Senast avslutade 

utbildning 

5. Restaurangklass 

 

4 WOM innan 

restaurangbesök 

Reimer och 

Benkenstein 

(2016) 

WOM har en 

påverkan på ett 

restaurangbesök, från 

val till utvärdering. 

4. Har du tagit del av 

någon information om en 

restaurang innan 

besöket? 

 

6 Förväntningar Shi et al. 

(2016) 

Konsumentens 

förväntningar 

påverkar den upplevda 

kvaliteten och 

tillfredsställelsen. 

6. Hur var dina 

förväntningar inför 

restaurangbesöket?  

 

7 Attityder Lee (2016) Konsumentens attityd 7. Vad hade du för 
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påverkar den upplevda 

kvaliteten och 

tillfredsställelsen.   

attityd/ inställning inför 

restaurangbesöket? 

 

8 Upplevd 

kvalitet 

Shi et al. 

(2016) 

Walsh et al. 

(2010) 

Den upplevda 

kvaliteten påverkar 

kundens 

tillfredsställelse. 

8. Hur upplevde du 

kvaliteten av 

restaurangbesöket? 

 

9 Kund- 

tillfredsställelse 

Garbarino och 

Johnson 

(1999)  

Kim et al. 

(2006) 

Shi et al. 

(2016) 

Kundens utvärdering 

av tjänsten med 

hänsyn till WOM, 

förväntningar, attityd 

och upplevd kvalitet. 

9. Hur tillfredsställd var 

du med helheten av ditt 

restaurangbesök? 

 

 

Tabell 1 - Operationalisering (Egen)  

    

FRÅGA HYPOTES 

4. WOM H2, H4 

6. Förväntningar H2, H3 

7. Attityder H4, H5 

8. Upplevd kvalitet H1 

9. Kundtillfredsställelse H1, H3, H5 

 
Tabell 2 - Koppling fråga och hypotes (Egen) 

 

3.5.2 Deskriptiv analys         

För att underlätta förståelsen av insamlade data har vi valt att genomföra en deskriptiv 

analys i SPSS. Denna metod organiserar, summerar samt presenterar insamlade data för 

att ge en överskådlig bild av studiens resultat (Lind, Marchal och Wathen, 2006). Den 

deskriptiva statistiken presenteras i tabell 3, under resultat, och visar antalet enkätsvar 

från studiens respondenter. Tabellen visar även vad respondenterna har valt att svara från 

det lägsta till det högsta för de frågor som har likertskala som svarsalternativ. I figuren 

framgår även svarens medelvärde samt spridningsmåttet standardavvikelse, som är ett 
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mått på hur mycket respondenternas värden skiljer sig från medelvärdet. Analysen bidrar 

till att vi får en bild av resultatet för respektive fråga. Vi har även valt att presentera 

fördelningen av ålder, kön samt utbildningsnivå, då vi anser det intressant att utläsa. För 

att underlätta förståelsen har vi valt att presentera resultaten i Excel.  

3.5.3 Korrelationsanalys 

För att kunna bekräfta studiens hypoteser och utläsa samband mellan variablerna har vi 

genomfört en korrelationsanalys i SPSS. Utifrån analysen går det att urskilja positiva och 

negativa korrelationer mellan studiens frågor/variabler, samt utläsa hur starka dessa 

samband är (Walsh et al., 2010). Pallant (2013) beskriver att signifikansnivån har en stor 

betydelse för trovärdigheten och generaliserbarheten av resultatet. Starka samband, där 

signifikansnivån är 0,01, markeras i SPSS med **. Mindre starka samband, där 

signifikansnivån är 0,05, markeras med *. Vi har endast utgått från korrelationer som har 

uppnått dessa signifikansnivåer när vi söker stöd för studiens hypoteser. Studiens 

korrelationsanalys presenteras i tabell 4 under resultat. Även resultaten från denna analys 

har vi valt att presentera i Excel för att underlätta förståelsen. 

 

3.6 Kvalitetskriterier  

3.6.1 Reliabilitet 

En viktig del inom reliabilitet är att om en undersökning genomförs en andra gång ska 

resultaten inte har en markant skillnad. En hög reliabilitet visar att en undersökning är 

oberoende av vilket urval som ingår i undersökningen samt vem det är som utför den. 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Ett obundet slumpmässigt urval som studien har 

tillämpat är en bra metod för att uppnå detta (Eliasson, 2013). För att öka studiens 

reliabilitet har enkätfrågorna bearbetats för att undvika missförstånd. På så vis minskar 

risken för att resultatet skiljer sig markant på grund av missuppfattning vid en upprepning 

av undersökningen (Trost, 2012).   

3.6.2 Validitet 

Bryman och Bell (2014) delar upp validiteten i fyra delar, begreppsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet avser ett 

mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas, det vill säga att rätt sak mäts 

(Bryman och Bell, 2014; Olsson och Sörensen, 2013). Då frågorna i enkäten har grundats 
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från teorin ökar begreppsvaliditeten (Bryman och Bell, 2014; Eliasson, 2013). Frågorna 

har sedan formulerats med enkla satser och ord för att öka förståelsen (Trost, 2012). Ett 

sätt att kontrollera detta var genom studiens pilotstudie då vi fick bekräftat att 

formuleringarna var tydliga. Dessa två tillvägagångssätt leder till att vi kan säkerställa att 

det studien mäter är relevant. 

  

Intern validitet refererar till om en slutsats är hållbar eller inte (Bryman och Bell, 2014). 

Det handlar om hur en variabel förhåller sig till en annan variabel samt om förhållandet 

är konstant. För att se om förhållandet är konstant krävs en detaljerad beskrivning av 

undersökningens genomförande för att på så vis kunna replikera, det vill säga upprepa 

forskningen på ett annat urval (Sohlberg och Sohlberg, 2013; Bryman och Bell, 2014). 

Vi har redogjort för urvalsteknik, enkätutformning samt analys av resultat för att öka 

replikerbarheten och därmed den interna validiteten (Bryman och Bell, 2014). Extern 

validitet behandlar generaliserbarheten av resultatet från en undersökning (Bryman och 

Bell, 2014). Vidare beskriver de att extern validitet även innebär hur avgörande urvalet 

är för resultatet. Den ekologiska validiteten beskrivs som hur resultatet kan tillämpas på 

människors vardag (Bryman och Bell, 2014). Då vi genomförde ett obundet slumpmässigt 

urval ökar den externa och ekologiska validiteten då urvalet representerar populationen 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014).  

 

En hög validitet i en undersökning leder till att resultaten ses som trovärdiga (Eliasson, 

2013). Olsson och Sörensen (2013) beskriver att validiteten avser att rätt sak mäts och 

reliabiliteten avser hur bra det mäts. Vidare menar de att en hög validitet i regel kommer 

att medföra en hög reliabilitet för en studie. 

 

3.6.3 Generalisering     

Generalisering innebär att det från resultatet kan dras allmänna slutsatser om andra 

situationer eller grupper än de som deltog i undersökningen (Bryman och Bell, 2014). 

Vidare menar de att generalisering är viktigt för kvantitativ forskning då resultaten från 

en undersökning kan ge en bild av det övergripande resultatet. Därmed är det viktigt att 

urvalet för en undersökning är representativt för populationen (Bryman och Bell, 2014; 

Denscombe, 2004). En annan anledning till varför forskare strävar efter att generalisera 

resultaten är för att de ska kunna användas för att utöka en redan befintlig teori 

(Denscombe, 2004).  
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Vi kan utifrån dessa kriterier konstatera att studiens urvalsteknik bidrar till en 

generaliserbarhet av resultatet, då ett obundet slumpmässigt urval är representativt för 

populationen (Trost, 2012). Undersökningens enkätsvar blev slutligen 157 respondenter, 

vilket möjliggör för att generalisera undersökningen på den totala populationen. Hade vi 

önskat att generalisera svaren för endast positiv respektive negativ WOM hade vi behövt 

samla in fler enkätsvar, då antalet svar för positiv WOM är 125 respondenter och för 

negativ WOM endast 28 respondenter.  

 

3.7 Metodkritik 

Kritisk granskning av metoden i en studie bidrar till en högre trovärdighet för forskningen 

(Denscombe, 2002). En granskning av metoden leder till att forskarna kan reflektera över 

de begränsningar som finns med studien. En svårighet för forskare är att veta om den data 

som samlas in är sanningsenlig (Bryman och Bell, 2014). Därmed har vi utgått från att 

respondenterna har varit ärliga när de har besvarat enkäten.  

 

En nackdel med enkätundersökningar är att undersökningsformen tenderar att få en låg 

svarsfrekvens (Eliasson, 2013). För att motverka denna problematik valde vi att närvara 

när respondenterna svarade på enkäten. Undersökningen utfördes i centrala Gävle då det 

är en plats där det befinner sig mycket människor, vilket underlättar för att nå ut till 

populationen. En annan nackdel med enkätundersökningar är att det finns en risk för 

missförstånd (Trost, 2012). Även denna risk minskade då vi var närvarande vid 

undersökningen och kunde förklara frågorna för respondenterna vid behov. Pilotstudien 

som utfördes för att identifiera eventuella risker minskade också risken för att 

respondenterna inte skulle förstå frågorna.  

 

Då enkätundersökningen endast genomfördes i Gävle kan en viss skevhet i förhållande 

till populationen uppstå. Detta för att enkätundersökningen inte genomfördes geografiskt 

över hela Sverige på grund av tids- och ekonomiska begränsningar. Valet av att utföra 

undersökningen endast i Gävle leder i viss mån till att alla individer inte har samma 

möjlighet att delta i undersökningen. För att minska denna problematik utfördes 

undersökningen på platser där det förekommer människor som pendlar, exempelvis 

Centralstationen. För att få ett mer representativt urval valde vi även att genomföra 

undersökningen på olika platser och tidpunkter under tre dagar. 
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3.8 Etik 

Vid insamlandet av data till studien beaktades etiska aspekter. Enkäten inleds med en kort 

introduktion där vi förklarar syftet med undersökningen, vilka vi är och var vi studerar, 

vilket representerar informationskravet. Vi beaktade även samtyckeskravet genom att 

informera respondenterna om att undersökningen var frivillig (Bryman och Bell, 2014). 

Respondenternas uppgifter har behandlats med största möjliga konfidentialitet samt 

endast använts för forskningsändamålet, vilket Bryman och Bell (2014) beskriver som 

anonymitetskravet.  

 

3.9 Sammanfattning för utformandet av studien 

Figuren nedan sammanfattar processen för utformandet av studien.   

 

 

 

Figur 3 – Processens gång (Egen) 
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4. Resultat och Diskussion 

I kapitlet presenteras studiens resultat som analyserats genom en deskriptiv analys samt 

en korrelationsanalys i statistikprogrammet SPSS. I avsnittet förs en diskussion angående 

studiens resultat och den befintliga forskningen inom studiens område. Vi kommer att 

utgå från respektive hypotes när vi diskuterar de olika sambanden. 

 

4.1 Deskriptiv statistik  

För att få en överskådlig bild av studiens resultat har en deskriptiv statistisk analys 

genomförts, vilket illustreras i tabell 3.  

 

 

Tabell 3 - Deskriptiv statistik från SPSS  

 

Tabell 3 visar antalet svar från studiens respondenter, 157 stycken. Figuren visar även 

vad respondenterna har valt att svara från det lägsta (minimum) till det högsta 

(maximum), för de frågor som har en likertskala som svarsalternativ. I tabellen framgår 

även svarens medelvärde samt spridningsmåttet standardavvikelse. Standardavvikelsen 

visar svarens spridning från medelvärdet. Alla standardavvikelser är relativt låga, vilket 

tyder på att svaren är samlade kring respektive medelvärde. Medelvärdet för upplevd 

WOM är 1,86, vilket är lågt. Anledningen är att majoriteten av respondenterna valde att 

utgå från en restaurang där de upplevt positiv eller negativ WOM innan besöket. Dessa 

alternativ hade kodningen 1 och 2 i enkäten. De övriga medelvärdena ligger omkring 4.  
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Figur 4 – Utbildningsnivå (Egen)   

Figur 5 – Åldersfördelning (Egen) 

 

Respondenterna bestod av 51,6 % kvinnor och 48,4 % män, vilket ger ett representativ 

bild av studiens population. Majoriteten av respondenterna var i åldrarna 18–30 och hade 

avslutat en gymnasial utbildning, vilket illustreras i figur 4 och 5. Det finns en viss 

skevhet i fördelningen av utbildningsnivå och ålder hos respondenterna. Det kan delvis 

förklaras av att åldersspannet 18–30 är tre år större än de tre följande åldersspannen, vilket 

i sin tur kan vara en anledning till varför den gymnasiala utbildningen överstiger 60 %.  

 

Nedan illustreras korrelationsanalysen som tillsammans med den deskriptiva analysen 

utgör grunden för den kommande diskussionen.  

 

 

** korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån  

* korrelationen är signifikant vid 0,05 nivån  

Tabell 4 - Korrelationsanalys från SPSS 
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4.2 H1- Sambandet mellan upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse  

Den befintliga teorin har visat att det finns ett positivt samband mellan kundens upplevda 

kvalitet och tillfredsställelse (Tat et al., 2011; Shi et al., 2016; Taghizadeh et al., 2013; 

Ryu och Han, 2011). Denna teori har prövats genom H1. Den deskriptiva analysen visar 

att en mycket låg eller låg upplevd kvalitet resulterar i en mycket låg eller låg 

tillfredsställelse, vilket illustreras i figur 6. Figuren visar även att en hög eller mycket hög 

upplevd kvalitet resulterar i en hög eller mycket hög tillfredsställelse. 110 respondenter 

upplevde en hög eller mycket hög kvalitet, av dessa hade 100 respondenter en hög eller 

mycket hög kundtillfredsställelse.  

 

Figur 6 - Crosstab: Upplevd kvalitet & Kundtillfredsställelse (SPSS) 

 

Korrelationsanalysen visar en positiv korrelation mellan upplevd kvalitet och 

kundtillfredsställelse (0,795**), vilket illustreras i tabell 4. Denna positiva korrelation är 

det starkaste samband som analysen visar. Resultatet bekräftar därmed H1. Det finns ett 

positivt samband mellan kundens upplevda kvalitet och tillfredsställelse av en tjänst. En 

hög upplevd kvalitet leder alltså till en hög tillfredsställelse och på samma sätt leder en 

låg upplevd kvalitet till en lägre tillfredsställelse. Vi har stöd för att bekräfta den 

existerande litteraturen angående ett positivt samband mellan upplevd kvalitet och 

kundtillfredsställelse och därmed H1.  

 

Korrelationsanalysen (tabell 4) visar att den upplevda kvaliteten är den faktor som har 

störst påverkan på kundtillfredsställelsen i studien. Resultatet är i linje med den befintliga 

forskningen som beskriver att företag som levererar en hög tjänstekvalitet genom de 
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anställdas kompetens samt den fysiska miljön skapar en hög kundtillfredsställelse (Tat et 

al., 2011; Shi et al, 2016; Taghizadeh et al., 2013; Ryu och Han, 2011). 

 

4.3 H2- Sambandet mellan WOM och kundens förväntningar  

Den befintliga forskningen visar ett positivt samband mellan upplevd WOM och kundens 

förväntningar, vilket har prövats i H2 (Yi och Ahn, 2017; Shi et al., 2016; Chen et al., 

2012). Den deskriptiva analysen påvisar att en upplevd negativ WOM resulterar i låga 

eller medelhöga förväntningar. Figuren visar även att en upplevd positiv WOM främst 

resulterar i höga eller mycket höga förväntningar.  

 

Figur 7 - Crosstab: Upplevd WOM & förväntningar (SPSS) 

 

Resultatet från korrelationsanalysen påvisar en positiv korrelation med ett värde på 

0,463** mellan WOM och förväntningar (tabell 4), vilket bekräftar den befintliga teorin 

och därmed H2. Det finns ett positivt samband mellan WOM och kundens förväntningar 

inför en tjänst. Det vill säga att positiv WOM leder till högre förväntningar och negativ 

WOM leder till lägre förväntningar. 

  

4.4 H3- Sambandet mellan förväntningar och kundtillfredsställelse  

Teorin angående förväntningar och kundtillfredsställelse visar på ett negativt samband 

(Yi och Ahn, 2017; Oliver, 1980, refererad i Mitra och Fay, 2010; Nmegbu och Aseigbu, 

2014; Fuller och Matzler, 2008). Denna teori har prövats genom H3. Den deskriptiva 

analysen visar att låga förväntningar resulterar i en tillfredsställelse som är medelhög eller 

hög. Kunder med medelhöga förväntningar visar sig ha en hög eller mycket hög 
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tillfredsställelse. När kundens förväntningar är höga resulterar det framförallt i en mycket 

hög tillfredsställelse. Resultatet påvisar en tendens till att det finns ett negativt samband 

mellan kundens förväntningar och tillfredsställelse av en tjänst. Figuren visar däremot att 

kunder med mycket höga förväntningar har en hög eller mycket hög tillfredsställelse, 

vilket inte är i linje med den befintliga teorin (Yi och Ahn, 2017; Oliver, 1980, refererad 

i Mitra och Fay, 2010; Nmegbu och Aseigbu, 2014; Fuller och Matzler, 2008). Det finns 

alltså inte tillräckligt stöd för ett negativt samband mellan kundens förväntningar och 

kundtillfredsställelse.    

 

Figur 8 - Crosstab: Kundtillfredsställelse & förväntningar (SPSS) 

 

Korrelationsanalysen visar en svag positiv korrelation med ett värde på 0,169* mellan 

förväntningar och kundtillfredsställelse (tabell 4), vilket påvisar ett positivt samband 

mellan kundens förväntningar och tillfredsställelse av en tjänst. Det vill säga att höga 

förväntningar leder till en högre tillfredsställelse och låga förväntningar leder till en lägre 

tillfredsställelse. Resultatet ger inte stöd för H3, att det finns ett negativt samband mellan 

kundens förväntningar och tillfredsställelse av en tjänst. En anledning till det positiva 

sambandet kan vara att restaurangklassen har en påverkan på kundens förväntningar 

(0,541**). Kunder som ska besöka en restaurang med hög klass har alltså högre 

förväntningar inför besöket. Det finns i sin tur en positiv korrelation mellan 

restaurangklassen och kundtillfredsställelsen (0,377**). Det vill säga att en hög 

restaurangklass leder till en högre kundtillfredsställelse, vilket kan vara en anledning till 

att det finns ett positivt samband mellan förväntningar och kundtillfredsställelse. 
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Det vi däremot kan se när vi delar upp korrelationsanalysen i positiv upplevd WOM och 

negativ upplevd WOM är att det positiva sambandet mellan förväntningar och 

kundtillfredsställelse vid negativ WOM är svagare (0,141). Sambandet uppnår dock inte 

signifikansnivån (tabell 7 i bihanget). Vi kan även se en negativ korrelation mellan 

förväntningar och kundtillfredsställelse vid positiv WOM (-0,058), vilket illustreras i 

tabell 6 i bihanget. Det negativa sambandet är dock inte heller signifikant men visar en 

tendens till ett negativt samband mellan de två komponenterna. Den deskriptiva analysen 

(figur 8) påvisar samma tendens, att kundtillfredsställelsen skulle uppnå en högre nivå 

om förväntningarna var lägre, vilket även den befintliga teorin visar (Yi och Ahn, 2017; 

Oliver, 1980, refererad i Mitra och Fay, 2010; Nmegbu och Aseigbu, 2014; Fuller och 

Matzler, 2008). Vi kan dock inte bekräfta H3 då det inte finns tillräckligt stöd från 

resultaten, därmed förkastas hypotesen. Däremot menar vi att de varierande resultaten 

visar på att det krävs mer studier angående sambandet mellan förväntningar och 

kundtillfredsställelse.  

 

För att skapa en mycket hög kundtillfredsställelse krävs det att förväntningarna 

överträffas. Detta är i linje med Bartov et al. (2000), Shepperd och McNulty (2002) samt 

Fuller och Matzler (2008) som menar att en hög kundtillfredsställelse skapas när den 

upplevda kvaliteten är högre än förväntningarna. Därmed leder mycket höga 

förväntningar till en svårighet för företag att uppnå en mycket hög tillfredsställelse, vilket 

följer den befintliga teorin. När vi jämför resultaten från den deskriptiva analysen för H1 

och H3 kan vi se att när respondenterna har en hög eller mycket hög tillfredsställelse har 

de också en hög eller mycket hög upplevd kvalitet. Sambandet visas även i 

korrelationsanalysen (0,795**), vilket illustreras i tabell 4. Det visar alltså att upplevd 

kvalitet och kundtillfredsställelse följer varandra.  

 

Resultatet från korrelationsanalysen (tabell 4) för kundtillfredsställelse och förväntningar 

visar på ett mycket svagare samband (0,169*) vilket även den deskriptiva analysen (figur 

8) visar. Korrelationen mellan förväntningarna och den upplevda kvaliteten visar samma 

mönster (0,234**). Då de positiva sambanden mellan kundtillfredsställelse och 

förväntningar samt upplevd kvalitet och förväntningar är svagare än det positiva 

sambandet mellan kundtillfredsställelse och upplevd kvalitet kommer alltså nivån av 

förväntningar vara lägre när de andra två komponenterna är högre. På samma sätt visar 

den deskriptiva analysen att när förväntningarna är mycket höga är tillfredsställelsen på 
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en lägre nivå. Dessa resultat tyder på att det är lättare för företag att skapa en hög 

kundtillfredsställelse när förväntningarna är på en lägre nivå.  

 

Det finns alltså indikatorer på att förväntningar kan ha en negativ effekt på 

kundtillfredsställelsen. Därmed anser vi att det finns vissa tillfällen då det är särskilt 

viktigt för företag att arbeta med denna problematik, som exempelvis vid 

produktlanseringar, vilket är i linje med Yi och Ahn’s (2017) teori. Andra tillfällen som 

vi ser som viktiga är vid kritiska situationer som exempelvis vid hög arbetsbelastning. I 

dessa situationer kan de vara svårt för företag att nå upp till den tjänstekvalitet som de 

önskar att uppnå. Därmed kan det vara gynnsamt att informera kunder om den rådande 

situationen och dess konsekvenser. På så vis kan kundernas förväntningar sänkas, vilket 

underlättar för företag att leverera en tjänstekvalitet som överträffar dessa. Vi menar dock 

att det viktigaste för företag är att rikta sitt fokus på att uppnå en hög tjänstekvalitet då 

studien visar att den upplevda kvaliteten har störst påverkan på kundtillfredsställelsen. 

  

4.5 H4- Sambandet mellan WOM och attityder 

Den befintliga teorin angående WOM och kundens attityd inför en tjänst visar ett positivt 

samband (Martin och Lueg, 2013; Tabbane och Hamouda, 2013; Park och Lee, 2009; 

Peterson, 1990, refererad i Shi et al., 2016). Sambandet har prövats i H4. Den deskriptiva 

analysen påvisar att en upplevd negativ WOM framförallt leder till en negativ eller medel 

attityd. Figuren visar även att en upplevd positiv WOM resulterar i en positiv eller mycket 

positiv attityd.  

 

Figur 9 - Crosstab: Upplevd WOM & Attityder (SPSS) 
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Resultatet från korrelationsanalysen påvisar en stark positiv korrelation (0,5**) mellan 

WOM och attityder (tabell 4). Resultatet bekräftar H4. Det finns ett positivt samband 

mellan WOM och kundens attityd inför en tjänst. Det vill säga att positiv WOM leder till 

en mer positiv attityd och negativ WOM leder till en mer negativ attityd. Genom dessa 

resultat kan vi därmed bekräfta H4. Det finns ett positivt samband mellan WOM och 

kundens attityd inför en tjänst.  

 

4.6 H5- Sambandet mellan attityder och kundtillfredsställelse 

Forskningen gällande kundens attityd och tillfredsställelse visar att det finns ett positivt 

samband, vilket har prövats i H5 (Shi et al., 2016; Buttle, 1998; Nmegbu och Asiegbu, 

2014; Garbarino och Johnson, 1999; Rurzynski och Bayer, 1977). Den deskriptiva 

analysen påvisar att en positiv attityd resulterar i en tillfredsställelse som är medel, hög 

eller mycket hög. Figuren visar även att en mycket positiv attityd resulterar i en hög eller 

mycket hög tillfredsställelse.  

 

Figur 10 - Crosstab: Kundtillfredsställelse & Attityder (SPSS) 

 

Korrelationsanalysen påvisar en positiv korrelation mellan attityder och 

kundtillfredsställelse med ett värde på 0,317** (tabell 4). Resultaten bekräftar H5 och 

visar att det finns ett positivt samband mellan kundens attityd och tillfredsställelse. En 

positiv attityd leder alltså till en högre tillfredsställelse och en negativ attityd resulterar i 

en lägre tillfredsställelse.  



Sofia Gustafsson  Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle  

Filip Högberg              2017-05-30 

              

 33 

Korrelationsanalysen (tabell 6 och 7 i bihanget) visar på ett starkare positivt samband 

mellan attityder och kundtillfredsställelse vid upplevd negativ WOM (0,211) än vid 

upplevd positiv WOM (0,135). Dessa samband är inte signifikanta men påvisar en 

indikation att negativ WOM har en större effekt på konsumenter, vilket ligger i linje med 

Crowley och Hoyer’s (1994) resonemang att WOM med negativt inslag är mer 

trovärdigt.   

 

Korrelationsanalysen (tabell 4) visar ett starkare positivt samband mellan attityder och 

kundtillfredsställelse (0,317**) än förväntningar och kundtillfredsställelse (0,169*). 

Resultatet visar att kundens attityd har en större effekt än kundens förväntningar på 

tillfredsställelsen, vilket ger stöd för Rurzynski och Bayer’s (1977) forskning att positiv 

WOM leder till en högre kundtillfredsställelse. Positiv WOM ger kunden en mer positiv 

attityd vilket genererar en högre tillfredsställelse. Detta framförallt för att den positiva 

attityden gör att konsumenter upplever en negativ händelse som en engångsföreteelse. 

Kunden går in i tjänsten med en positiv inställning och lägger inte fokus på det som 

uppfattas som mindre bra. Kunden fokuserar istället på det som denne har hört är bra och 

den upplevda kvaliteten påverkas därmed positivt, vilket ger stöd för Buttle’s (1998) teori 

att attityden har en påverkan på hur kunden upplever kvaliteten. Kunden kan därmed bli 

tillfredsställd även om det finns brister i tjänsten, vilket är i linje med Shi et al.’s (2016) 

teori om att kunden kan bli tillfredsställd även om den upplevda kvaliteten inte överträffar 

kundens förväntningar.   

 

De positiva sambanden mellan WOM, attityder och kundtillfredsställelse innebär att 

positiv WOM resulterar i en positiv effekt på tillfredsställelsen. Denna positiva effekt är 

större än den negativa effekten på tillfredsställelsen som tenderar att uppkomma från 

sambanden mellan positiv WOM, förväntningar och kundtillfredsställelse. Kunder som 

går in i tjänst med en positiv attityd kommer därmed att ha en högre tillfredsställelse. De 

positiva sambanden mellan WOM, attityder och kundtillfredsställelse innebär även att 

negativ WOM har en negativ effekt på tillfredsställelsen. Även denna effekt är större än 

den positiva effekten på tillfredsställelsen som tenderar att komma från sambanden 

mellan negativ WOM, förväntningar och kundtillfredsställelse. Kunder som går in i en 

tjänst med en negativ attityd kommer alltså att ha en lägre tillfredsställelse.  
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Korrelationsanalysen (tabell 4) visar ett positivt samband mellan WOM och 

kundtillfredsställelse (0,223**). Även detta resultat visar att positiv WOM leder till en 

högre tillfredsställelse och är därmed gynnsamt för företag, samt att negativ WOM 

genererar en lägre tillfredsställelse och kan därmed vara skadligt för företag. Vi menar att 

det är till fördel för tjänsteföretag att utveckla strategier för att främja positiv WOM.  
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5. Slutsats 

I avsnittet besvaras studiens syfte och studiens teoretiska och praktiska bidrag 

presenteras. Slutligen lämnas förslag till framtida forskning.  

 

Figur 1 – Hypotesmodell (Egen) 

 

 

H1 - Sambandet mellan upplevd kvalitet och 

kundtillfredsställelse  

0,795** Bekräftad 

H2 - Sambandet mellan WOM och kundens 

förväntningar 

0,463** Bekräftad 

H3 - Sambandet mellan förväntningar och 

kundtillfredsställelse 

0,169* Ej bekräftad 

H4 - Sambandet mellan WOM och attityder 0,500** Bekräftad 

H5 - Sambandet mellan attityder och 

kundtillfredsställelse 

0,317** Bekräftad 

 

Tabell 5 – Hypotesprövning (Egen) 

 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan WOM, förväntningar, 

attityder, upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse. Utifrån vår studie kan vi konstatera 

att det finns positiva samband mellan samtliga komponenter. Det starkaste sambandet 

finns mellan upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse, vilket betyder att den absolut 

viktigaste faktorn för en hög tillfredsställelse är en hög upplevd kvalitet. Därmed behöver 

företag lägga sitt största fokus på att upprätthålla en hög tjänstekvalitet. 

  

Studien visar även positiva samband mellan WOM- förväntningar- kundtillfredsställelse 

samt WOM- attityder- kundtillfredsställelse. Kundens förväntningar och attityd kommer 

alltså att ha en positiv påverkan på hur kunden upplever kvaliteten av en tjänst och därmed 

på tillfredsställelsen. Det finns dock resultat i studien som visar en tendens till ett negativt 
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samband mellan förväntningar och kundtillfredsställelse. Detta för att höga förväntningar 

tenderar att resultera i en något lägre tillfredsställelse, samt att låga förväntningar har en 

tendens att generera en något högre tillfredsställelse. Studien visar att attityder har en 

större påverkan än förväntningar på kundtillfredsställelsen. 

 

5.1 Teoretiskt bidrag  

Studien har bidragit till teorin inom företagsekonomins och marknadsföringens 

forskningsområde med en ökad kunskap om WOM:s påverkan på kundtillfredsställelse inom 

tjänstebranschen. Studien visar att kundens upplevda kvalitet har störst påverkan på 

kundtillfredsställelsen inom tjänstebranschen, vilket ligger i linje med den befintliga teorin 

(Tat et al., 2011; Shi et al., 2016; Taghizadeh et al., 2013; Ryu och Han, 2011).  

 

Forskningen visar ett positivt samband mellan WOM och kundens förväntningar, vilket 

vår studie bekräftar (Yi och Ahn, 2017; Shi et al., 2016; Chen et al., 2012). Analyserna 

angående hur tillfredsställelsen påverkas av kundens förväntningar visar olika resultat. 

Studien kan inte bekräfta ett negativt samband mellan dessa komponenter då det finns 

resultat som visar motsatsen. Därmed är ett av studiens bidrag att det inte finns stöd för 

den befintliga teorin gällande ett negativt samband mellan förväntningar och 

kundtillfredsställelse (Nmegbu och Asiegbu, 2014; Oliver, 1980, refererad i Mitra och Fay, 

2010; Yi och Ahn, 2017; Shepperd och McNulty, 2002; Fuller och Matzler, 2008).  

 

Studien visar dock att det finns vissa tendenser till ett negativt samband mellan kundens 

förväntningar och tillfredsställelse. Med andra ord finns det indikatorer på att 

förväntningar har en negativ effekt på kundtillfredsställelsen, vilket är i linje med den 

befintliga teorin (Nmegbu och Asiegbu, 2014; Oliver, 1980, refererad i Mitra och Fay, 2010; 

Yi och Ahn, 2017; Shepperd och McNulty, 2002). Ett av studiens bidrag är därmed att det 

krävs mer studier angående sambandet mellan kundens förväntningar och 

tillfredsställelse.  

 

Studien visar att positiv WOM kommer att resultera i en mer positiv attityd, vilket leder 

till en högre kundtillfredsställelse. Resultaten visar även att negativ WOM kommer att 

leda till en mer negativ attityd, vilket resulterar i en lägre kundtillfredsställelse. Studien 

bekräftar den befintliga teorin inom området (Shi et al., 2016; Nmegbu och Asiegbu, 2014; 

Buttle, 1998; Garbarino och Johnson, 1999; Rurzynski och Bayer, 1977; Martin och Lueg, 



Sofia Gustafsson  Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle  

Filip Högberg              2017-05-30 

              

 37 

2013; Tabbane och Hamouda, 2013; Park och Lee, 2009; Peterson, 1990, refererad i Shi 

et al., 2016). 

 

Det som är begränsat i den tidigare forskningen är en undersökning som studerar både 

attityder och förväntningar samt deras effekt på kundtillfredsställelsen för att på så vis se 

vilken komponent som väger tyngst. Vår studie ämnade till att fylla detta teoretiska gap. 

Det studien bidrar med till teorin är därmed att en kund som har en positiv attityd 

samtidigt som den har höga förväntningar får en högre tillfredsställelse för en tjänst. På 

samma sätt bidrar studien med att en kund som har en negativ attityd samtidigt som den 

har låga förväntningar uppnår en lägre kundtillfredsställelse. Studien visar att kundens 

attityd har en större effekt än kundens förväntningar på kundtillfredsställelsen.  

 

5.2 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget från studien är att WOM har en stor påverkan på 

kundtillfredsställelsen för tjänsteföretag. Studien bidrar med att positiv WOM är bra för 

företag då den förbättrade attityden ökar kundtillfredsställelsen trots de högre 

förväntningarna. På samma sätt visar studien att en negativ attityd minskar 

kundtillfredsställelsen trots de lägre förväntningarna, och kan därmed vara skadligt för 

företag. Därmed ser vi att företag bör tillämpa strategier för att hantera denna effekt. 

Strategierna bör utformas utifrån de två olika effekterna från WOM, dels främja positiv 

WOM och därmed skapa positiva attityder, samt upptäcka och förhindra negativ WOM. 

Studien visar dock vissa tendenser till att det finns en risk om innehållet i WOM blir alltför 

specifikt då det kan leda till att kunden får för höga förväntningar och kan därmed bli 

missnöjd. Företag bör ta detta i beaktning och därmed undvika att stimulera en alltför specifik 

positiv WOM. 

 

5.3 Studiens begränsningar och framtida forskning  

Studien fyller ett gap inom företagsekonomins och marknadsföringens forskningsområde 

samt bidrar med både teoretisk och praktisk kunskap om WOM:s påverkan på 

kundtillfredsställelsen inom tjänstebranschen. Det är dock viktigt att förstå studiens 

begränsningar och behovet av vidare forskning. Då studiens tillämpningsområde är 

restaurangbranschen finns ett behov för vidare forskning på andra branscher inom 
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tjänstesektorn. Vi ser också en möjlighet till att undersöka branscher utanför 

tjänstesektorn för att pröva om det blir samma resultat eller om sambanden ser olika ut. 

  

Resultatet angående sambandet mellan kundens förväntningar och kundtillfredsställelse 

överensstämmer inte med den tidigare forskningen. Studien har dock påvisat vissa 

tendenser som stödjer den befintliga teorin, att det finns ett negativt samband. Vi ser 

därför ett behov för fortsatt forskning inom området för att statistiskt fastställa hur 

sambandet ser ut.  

 

Ytterligare ett förslag för att utveckla denna undersökning är att applicera vad 

informationen från WOM berör. Vidare forskning bör sträva efter att ställa respektive 

komponent i förhållande till vad informationen från WOM berör, så som personal, miljö 

eller tillgänglighet. Det går då att undersöka hur innehållet påverkar sambandet mellan 

WOM, förväntningar, attityder, upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse. För att få en 

djupare förståelse angående innehållets påverkan ser vi en fördel med att utföra en 

kvalitativ undersökning. 
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7. Bihang 

7.1 Bilaga 1: Enkätformulär 
 

 

 

Denna undersökning har som syfte att samla in data till vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi på Högskolan i Gävle. Enkätundersökningen är helt anonym, tar cirka 5 

minuter att genomföra och är helt frivillig att delta i. Syftet med studien är att undersöka 

hur word-of-mouth påverkar kundtillfredsställelsen hos restaurangkunder. Vi uppskattar 

ditt svar då det är värdefullt för forskningen. 

Sofia Gustafsson, Filip Högberg 

1. Ålder 

 18-30  21-40   41-50   51-60   Över 60  

 

2. Kön 

 Kvinna  Man  Annan definition   

 

3. Vilken är din senast avslutade utbildning? 

 Grundskola  Gymnasial          

       utbildning 

 Kandidat- 

       examen 

 Magister- 

       examen 

 Master- 

       examen 

 

 

     

   

     



Sofia Gustafsson  Examensarbete 15 hp  Högskolan i Gävle  

Filip Högberg              2017-05-30 

              

 46 

4. Har du tagit del av någon information enligt följande från en konsument om en 

restaurang innan du besökt den? Du kan endast välja ett alternativ  

 Negativ  Positiv   Ingen      

       information 

 Vet ej  

 

I fråga 5-9 ska du utgå från den aktuella restaurangen i fråga 4. Ange hur du ställer 

dig till följande frågor, där 1 är lågt/negativt och 5 är högt/positivt.  

5. Ange hur restaurangen är klassad, enligt dig. 

 1  2  3  4  5 

 

6. Hur var dina förväntningar inför restaurangbesöket? 

 1  2  3  4  5 

 

7. Hur var din inställning/attityd inför restaurangbesöket? 

 1  2  3  4  5 

 

8. Hur upplevde du kvaliteten av restaurangbesöket? 

 1  2  3  4  5 

 

9. Hur tillfredsställd var du med helheten av ditt restaurangbesök? 

 1  2  3  4  5 

 

Tack för din medverkan! 
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7.2 Bilaga 2: Fördelning av vetenskapliga artiklar över tid 

 

 

 
Figur 11 - Fördelning av vetenskapliga artiklar över tid (Egen) 
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7.3 Bilaga 3: Korrelationsanalys 

Tabell 6 - Korrelationsanalys vid Positiv WOM från SPSS  

 

 

** korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån 

* korrelationen är signifikant vid 0,05 nivån  
 

 

Tabell 7 - Korrelationsanalys vid Negativ WOM från SPSS  

 

 

** korrelationen är signifikant vid 0,01 nivån 

* korrelationen är signifikant vid 0,05 nivån  
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