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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Is sharing caring? En kvantitativ studie om intentionen att dela virala videor 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Amanda Happ och Erik Wilhelmsson 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2019 – Januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att analysera faktorerna bakom intentionen att dela en 

viral video på internet utifrån begreppen videokvalitet, empati, kontroll, altruism 

och inkludering. Studien genomförs således för att bidra med kunskap om 

intentionen bakom virala videodelningar till marknadsförare inom ämnet. 

 

Metod: En kvantitativ metod har använts där data har samlats in genom en 

webbaserad enkätundersökning med 480 kvinnliga respondenter från 16 år och 

uppåt. Data har bearbetats i analys- och statistikprogrammet SPSS genom 

deskriptiv-, faktor-, kluster- och korrelationsanalys. 

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att inkludering, altruism och i viss mån kontroll 

är de främsta faktorerna för att skapa en intention att dela virala videor på internet. 

Vidare visar resultatet att personer som väljer att dela virala videor med sina vänner 

ofta vill uppnå förstärkta band till gruppens medlemmar och bekräftelse av sin egen 

roll i den sociala gruppen. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till ökad kunskap om vilka 

beteendefaktorer som ligger bakom beslutet att dela en viral video på internet. 

Denna kunskap kan hjälpa yrkesutövare skapa en marknadsföringskampanj som har 

till syfte att bli viral på internet.   

 

 Förslag till fortsatt forskning: Fortsatt forskning bör rikta sig till andra målgrupper, 

förslagsvis män. Det är även relevant att utföra en större undersökning där intentionen 



 

 

hos både sändare och mottagare (som i sin tur delar videon vidare) analyseras för att 

kunna påträffa eventuella likheter och skillnader hos dessa olika grupper. 

 

Nyckelord: Virala videor, delning, eWOM, FIRO, Moment-to-Moment Likeability 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Title: Is sharing caring? A quantitative study about the intention behind sharing viral 

videos.  

 

Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business 

administration. 

 

Author: Amanda Happ and Erik Wilhelmsson 

 

Supervisor: Jonas Kågström 

 

Date: 2019 – January 

 

Aim: The aim of this paper is to analyze factors behind the intention to share a viral 

video on the internet based on the concepts of video quality, empathy, control, 

altruism and inclusion.  This paper aims to contribute knowledge of the intention 

behind sharing viral videos to marketers within the subject. 

 

Method: A quantitative method has been performed where data has been collected 

through a web-based survey of 480 female respondents from 16 years and older. 

Data has been processed in the analysis- and statistical program SPSS by using 

descriptive-, factor-, cluster- and correlation analysis. 

 

Result & Conclusions: The result shows that inclusion, altruism and, to some extent, 

control are the main factors for creating an intention to share viral videos on the 

internet. Furthermore, the result shows that people who choose to share viral videos 

with their friends often want to strengthen ties to other group members and reinforce 

their role in the social group. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes to increased knowledge of the 

behavioral factors behind the decision to share a viral video. Knowledge can help 

professionals when a marketing campaign is being created with the aim of becoming 

viral on the internet. 

 



 

 

Suggestions for future research: Continued research should target other groups, 

preferably men. It is also relevant to conduct a larger survey where the intention of 

both creator and receiver of viral content are analyzed to identify any similarities 

and differences between them. 

 

Key words: Viral videos, forwarding intention, eWOM, FIRO, Moment-to-Moment 

Likeability 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Konsumenter utsätts dagligen för reklam i såväl tryckt media, på internet och på tv. 

Med det frekventa trycket av reklam, och med hög konkurrens om reklamplatser med 

stigande priser, har såväl konsumenter som marknadsförare sökt nya kanaler för 

reklamhantering (Eckler & Bolls, 2011). 

 

Samtidigt som internet känns som en naturlig del av vardagen så är det ur ett historiskt 

perspektiv ungt. Roser (2018) menar bland annat att vi fortfarande bara befinner oss i 

startfasen av internets historia. 2018 släpptes dagsfärska siffror på hur statistiken för 

internetanvändningen och sociala medier stadigt ökar. Även om det traditionella tv-

tittande idag är den vanligaste video-plattformen så har statistiken börjat dala. I hälarna 

ligger YouTube som den näst största video-plattformen som stadigt stigit från 2015 

(Karlsten, 2018). 

 

Inom markandföring är traditionell mun till mun-annonsering (engelska Word Of 

Mouth, WOM) är ett mycket välkänt och effektivt koncept med en tydlig påverkan på 

konsumenters köpbeteende (Kim, Mattila & Baloglu, 2011). I takt med att användandet 

av internet har vidgats i ålder och inkomst så menar Kim et al. (2011) att fenomenet 

elektronisk mun till mun annonsering (eWOM) idag har om inte än större inverkan på 

konsumenter än traditionell WOM. eWOM definieras av Hennig-Thurau, Gwinner 

Walsh och Gremler (2004, s.39) som “ett positivt eller negativt ställningstagande gjord 

av en potentiell, aktuell eller tidigare konsument gällande en produkt eller ett företag 

och har gjort det tillgängligt till en mängd människor och institutioner via internet” 

(svensk översättning). 

 

En del av diskussionen kring eWOM är delning av virala videor (King, Racherla & 

Bush, 2014). Huang, Su, Zhou och Lui (2013) menar att videor som delas på nätet 

präglas av ett unikt koncept där konsumenten själv marknadsför och kontrollerar 

reklambudskapet via videodelning. Vidare menar Huang, Chen och Wang (2012) att 

kreativt innehåll och inbäddat budskap är virala reklamvideos två huvudkomponenter 

för att framgångsrikt marknadsföra sig. Eckler och Bolls (2011) förklarar att virala 

videos framgång mäts i konsumentens engagemang och antal delningar. Vidare menar 

de att det har lett till att skapare av videor idag fokuserar mer på att försöka spela på 
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konsumentens känslor snarare än produkten i sig självt för att fånga uppmärksamhet och 

intresse. Denna typ av konsumentengagemang är en typ av strategi för att företag ska 

vara hållbart konkurrenskraftiga (King et al., 2014). 

 

Forskning inom marknadsföring har berört många övergripande områden gällande 

virala videor på nätet och tidigare har fokus legat på hur framgång av exempelvis en 

reklamvideo mäts, bland annat om det finns ett magiskt antal sidvisningar och delningar 

som utgångsläge för vad som definieras som en lyckad viral video (Ecker & Bolls, 

2011). Även vilken typ av innehåll i en video som fångar konsumentens 

uppmärksamhet och gör hen engagerad har legat i tidigare forskningsfokus (ibid.). 

 

På senare tid har fokus flyttats från vad som får en konsument att gå från att rikta 

uppmärksamhet mot en video på nätet till vad som får en konsument att aktivt välja att 

dela videon (Shehu, Bijmolt & Clement, 2016). Än finns ny mark att bryta gällande 

videor på nätet och delningar menar Shehu et al. (2016).  

 

1.2 Problemformulering 
Delningar av videor har blivit en av de mest populära aktiviteterna på internet och King 

et al. (2014) definierar det som ett relativt nytt eWOM-fenomen. De menar dock att det 

än finns många gap i forskningen kring mottagarens reaktioner och dennes eventuella 

beslut att sprida innehållet ytterligare. 

 

Mycket av den forskning som undersöker varför en video sprids på internet och blir 

viral, fokuserar på avsändarens intentioner. Huang et al. (2012) förklarar att en 

nyckelfaktor till att förstå varför en video sprids och blir viral är att förstå avsändarens 

avsikt bakom delningen. För att mäta avsikten hos avsändaren har forskare tittat dels på 

kopplingen mellan videokvalitet och intentionen att dela en video på internet, och dels 

kopplingen mellan olika beteendefaktorer och intentionen att dela en video.    

  

Forskning gällande videokvalitet har bland annat gjorts av Shehu et al. (2016) som 

menar att det är nödvändigt att förstå hur olika delar av videor på internet utvärderas, för 

att i sin tur förstå vad som gör att det skapas en intention att sprida videon och göra den 

viral. Detta studeras genom att mäta “Moment-to-Moment Likeability” (MtM) och 

“Overall Liking”. Genom att mäta respondenters intryck av en videos början, slut, trend, 

peak och variation kunde Shehu et al. påvisa att både videons början och slut är lika 
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viktiga för att skapa en intention att dela videor vidare. Dock saknas det tydliga 

undersökningar om vilken påverkan olika mönster i MtM-Likeability har på en videos 

potential att bli viral.    

  

Huang et al. (2012) har forskat kring de känslomässiga aspekterna bakom beslutet att 

dela virala videor på internet. Dessa aspekter handlar om videokvalitet, empati, kontroll, 

inkludering och altruism. Författarna menar att de främsta faktorerna är kvalitén på 

innehållet samt empati. Hung et al. (2012) menar också att avsändaren i första hand 

motiveras av hur delningen kommer att påverka dennes självbild och rykte, och i andra 

hand hur det kommer att påverka avsändarens relation till mottagaren. Studien visar 

också att uppfattningen om en videos kvalité och empati påverkas av positiva 

förväntningar i form av faktorerna kontroll, inkludering och altruism. Liknande faktorer 

har studerats av Ho och Dempsey (2010) som istället menar att inkludering, altruism (i 

form av affektion för andra) och kontroll (i form av personlig utvecklig) är de faktorer 

som ligger bakom beslutet att dela viralt material. 

  

Sammantaget förefaller det finnas delade meningarna kring vilka faktorer som ligger 

bakom beslutet att dela virala videor. De faktorer som har diskuterats är videokvalitet, 

empati, kontroll, inkludering och altruism. Eftersom Huang at al. (2012) menar att 

empati är den tyngsta faktorn och Ho och Dempsey (2010) menar att inkludering och 

altruism väger tyngst ämnar vår uppsats att bidra till forskningen genom att analysera 

vilka faktorer av dessa som har störst betydelse vid delning av en video. Detta görs 

genom att mäta ovanstående faktorer hos kvinnliga internetanvändare på Instagram. 

Målet med uppsatsen är således att fylla det forskningsgap som finns gällande den 

osäkerhet om vilka faktorer som har störst inverkan på intentionen att dela virala videor 

på internet. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera faktorerna bakom intentionen att dela en viral 

video på internet utifrån begreppen videokvalitet, empati, kontroll, altruism och 

inkludering.     

 

 

 



 

4 
 

1.3.1 Avgränsning 
I denna studie avgränsar vi oss till teorier om FIRO som är från William Schutz (1959). 

Vi har även avgränsat oss till att enbart mäta intention genom att använda de olika 

kategorier som återfinns i Huang et al. (2012) samt Shehu et al. (2016). 
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2. Teori 
 

2.1 Viral Marketing  
I april 2004 startade hamburgerkedjan Burger King en internetsida där folk kunde ge 

olika kommando till en person iklädd en kycklingkostym. Sidan fick snabbt över 20 

miljoner besökare och skapade en enorm varumärkeskännedom åt Burger King 

(Ferguson, 2008). Denna typ av händelse öppnade upp ögonen hos marknadsförare och 

det skapades ett intresse för viral marknadsföring (ibid.). 

  

Wilson (2005) har etablerat sex principer för viral marknadsföring: 1. Den ger bort 

produkter eller tjänster, 2. Är enkel att överföra till andra, 3. Skiftar från små till stora 

saker, 4. Utnyttjar gemensamma motivationspunkter och beteenden, 5. Använder sig av 

befintliga kommunikationsnätverk, 6. Tar tillvara på andras resurser. Dock menar 

Ferguson (2008) att viral marknadsföring är svår att implementera på ett lyckat sätt och 

resultatet är svårt att mäta exakt. En Millward Brown undersökning från 2006 visade att 

35 procent av brittiska konsumenter får regelbundna virala e-post och av dessa var det 

endast 13 procent som valde att dela dessa e-post vidare (undersökning refererad i 

Ferguson, 2008). Därför menar Ferguson (2008) att viral marknadsföring måste ha en 

tydligt definierad roll i en övergripande marknadsföringsstrategi.       

  

Något som särskiljer viral marknadsföring från traditionell WOM-marknadsföring är att 

mottagare av viral marknadsföring har ett direkt intresse att “rekrytera” andra för att 

sprida budskapet vidare (Phelps, Lewis, Mobilio, Perry & Raman, 2004). Enligt Eckler 

och Bolls (2011) är en av fördelarna med viral marknadsföring att själva spridningen 

kan anses vara ett godkännande av själva produkten, och därför ökar trovärdigheten för 

mottagaren. Detta kan innebära att denna typ av marknadsföring har en potential att 

spridas till konsumenter som annars riskerar att vara likgiltiga, men som istället blir 

motiverade att sprida marknadsföringen vidare (ibid). Dock menar Eckler och Bolls 

(2011) att motivationen att sprida innehållet vidare inte kan förstås utan att undersöka 

vad det är i innehållet som är intressant för användaren. Med andra ord är kvaliteten på 

innehållet kopplat till hur lyckad en viral marknadsföring kan bli.     

  

Trots ovan nämnda fördelar kan det finnas risker med viral marknadsföring. Leskovec, 

Adamic och Huberman (2007) menar att olämpligt användande av viral marknadsföring 

kan bli kontraproduktiv eftersom det snabbt kan spridas en dålig bild till väldigt många. 
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Det finns därför enligt Leskovec et al. (2007) ett behov av att veta i vilken kontext viral 

marknadsföring fungerar och när den inte fungerar. De Bruyn och Lilien (2008) menar 

också att viral marknadsföring inte nödvändigtvis fungerar på vilken plattform som 

helst. Denna typ av marknadsföring lämpar sig bäst när den sprids bland vänner, snarare 

än bland till exempel kollegor. De Bruyn och Lilien (2008) menar att detta har att göra 

med att lyckad viral marknadsföring är sammankopplat med starka band och liknande 

intresse mellan spridare och mottagare. Det kan därför vara ineffektivt att starta en viral 

marknadsföringskampanj bland grupper som inte delar starka band med varandra (ibid.). 

  

Viral marknadsföring skiljer sig från mer traditionell marknadsföring eftersom den 

innehåller element av ”pull” och kontroll från konsumenter snarare än” push” från 

sponsorer (Huang et al., 2013). Därför menar Huang et al. att viral marknadsföring 

måste innehålla moment som gör att konsumenter kan interagera på olika sätt. På så sätt 

bör marknadsförare inte enbart fokusera på vad som ligger bakom konsumenters 

köpintentioner, de bör också fokusera på konsumenters intention bakom att ta emot och 

sprida viral marknadsföring (ibid). 

 

Viral marknadsföring är också beroende av hur mycket potentiella konsumenter 

använder internet. Ho och Dempsey (2010) menar att en viktig indikation på att viral 

marknadsföring kommer att lyckas är att den agerar i en miljö där internetkonsumtion 

av användargenererat material, som exempelvis Youtube, är vanligt förekommande. 

Därför har intentionen att sprida vidare viral marknadsföring ett signifikant positivt 

samband med internetanvändning (ibid).     

  

Dafonte-Gómez (2014) menar att viral videoreklam är den främsta manifestationen av 

viral marknadsföring. En viral reklamvideo är en video som är skapad i direkt eller 

indirekt kommersiellt syfte, det kan handla om betalda reklamkampanjer som sprids av 

kända internetanvändare på sociala plattformar. Den viktigaste egenskapen för en viral 

reklamvideo är att den måste delas av många individuella användare (Dafonte-Gómez, 

2014). Dock är det oklart huruvida dessa individuella delningar faktiskt leder till en 

ökad försäljning. En viral reklamvideo av Evian med namnet ”Roller Babies” fick över 

55 miljoner tittare, men enligt O’Leary (2010, refererat i (Akpinar och Berger, 2017)) 

ledde detta inte till någon märkbar ökning av försäljning.   
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Enligt Akpinar och Berger (2017) är en av fallgroparna vid skapandet av virala 

reklamvideor att det kan riktas för mycket fokus på att innehållet ska vara roligt och 

engagerande, och för lite fokus på att göra varumärket en integrerad del av narrativet. 

Utöver att skapa ett engagerat narrativ som väver in varumärket måste en viral 

reklamvideo uppmana konsumenter att sprida videon bland sina vänner (Dobele, 

Toleman & Beverland, 2005). Konsumenter förefaller ofta vara villiga att sprida en viral 

reklamvideo vidare om den dels fångar intresse genom att vara rolig och fängslande, 

dels är i samband med en produkt som är lätt att använda eller väldigt synlig, är tydligt 

riktad och är associerad med en trovärdig källa (ibid).  

 

Vidare menar Lance och Guy J. (2006) att det som skiljer viral videoreklam från mer 

traditionell tv-reklam, är att viral videoreklam i högre utsträckning använder sig av 

provokativt innehåll för att väcka emotionella reaktioner hos konsumenter. Till exempel 

visar en studie av Lance och Guy J. (2006) att sex, nakenhet och våld som innehåll är en 

vanlig motivation bakom att videor delas online. Detta motsägs dock i viss mån av 

Huang et al. (2012) som menar att empati i relation till mottagaren är en viktig faktor 

bakom motivation att dela ett budskap till sina vänner. Gemensamt är dock slutsatsen att 

en viral video bör väcka en emotionell respons hos mottagaren. Lance och Guy J. 

(2006) menar vidare att humor är en universell orsak till att en reklamvideo blir viral.  

 

2.2 Word of Mouth marketing (WOM) 
WOM-marknadsföring är en muntlig kommunikation om en produkt eller ett varumärke 

mellan en sändare och en mottagare där sändaren verkar självständigt och inte har ett 

kommersiellt intresse (Schmäh, Wilke & Rossmann, 2017). Buttle (1998) menar att 

forskningen generellt stödjer att WOM har mer inflytande på beteenden än andra former 

av marknadsföring. Informella och personliga samtal mellan bekanta har ett inflytande 

inte bara på konsumenters val och köpbeslut, utan formar även konsumenters 

förväntningar och uppfattningar om produkter eller tjänster (De Bruyn & Lilien, 2008). 

Vidare menar De Bruyn och Lilien (2008) att viss forskning visar att WOM har ett 

större inflytande än tryckt reklam, personlig försäljning och radioreklam. Dock menar 

Brown och Reingen (1987) att banden mellan de som sprider WOM mellan sig bör vara 

starka för att fördelarna ska maximeras. 

 

Kozinets, de Valck, Wojnicki och Wilne (2010) menar att marknadsförare har blivit mer 

och mer intresserade av att styra deras WOM genom att specifikt inrikta sig på 
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konsumentnätverk och grupper på internet. Detta eftersom konsumenter tröttnat på 

överdriven traditionell företagsreklam och istället aktivt vill köpa produkter oberoende 

av företags inflytande (Bughin, Doogan & Vetvik, 2010). Idag utgör WOM mellan 20-

50 procent av alla köpbeslut som görs i världen och är allra vanligast när en konsument 

köper en produkt för första gången eller när det rör sig om en dyr produkt (Bughin et al., 

2010). Court, Elzinga, Mulder och Vetvik (2009) menar även att WOM har olika 

inflytande beroende på marknadens mognadsstadie samt kundens köpstadie. 

Exempelvis är WOM övervägande den främsta faktorn vid köp på produktmarknader i 

utvecklingsstadiet. 

 

Trots att verktyg som ”WOM index”, som mäter hur ofta marknadsbudskap genererar i 

köpbeslut hos konsumenten, så menar företag att det är svårt att på ett tydligt sätt mäta 

styrkan av WOM i kampanjer (Bughin et al., 2010). Exempelvis har det framkommit att 

WOM som kommer från en släkting eller nära vän har upp till 50 procent större 

inverkan att uppmuntra till ett köp än om en bekant skulle förmedla samma budskap 

(ibid.). 

  

WOM är ett komplext begrepp med omfattande förklaringar och anledningar, men 

Bughin et al. (2010) menar att WOM kan delas in i tre typer; erfarenhet, konsekvens 

och intention. WOM baserad på erfarenhet är den mest vanliga och slagkraftiga typen. 

Den innefattar upp till 50-80 procent av all WOM-aktivitet och är ett resultat av en 

konsuments direkta erfarenhet av en produkt eller service. Marknadsaktiviteter kan även 

trigga WOM och kallas enligt Bughin et al. (2010) konsekventiell WOM. Detta innebär 

att konsumenter direkt påverkas av traditionella marknadskampanjer som sedan har en 

skicka vidare-effekt vilket innebär att konsumenten själv för budskapet indirekt vidare. 

Den tredje WOM-faktorn är när WOM skapas av intention, detta genom att 

marknadsförare skapar så kallas Buzz genom influencers och kändisar (ibid.). 

 

Vad som orsakar WOM är känslor av tillfredsställelse och icke-tillfredsställelse hos 

konsumenten (East, Hammond & Lomax, 2008) varpå dessa känslor i sin tur används av 

konsumenten för att söka bekräftelse och social tillfredsställelse (Alexandrov, Lilly & 

Babakus, 2013). 

 

WOM delas även in i positiv WOM (pWOM) och negativ WOM (nWOM) där negativ- 

och positiv WOM drivs av konsumenterna i olika syften (East et al., 2008). Som ovan 
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nämnt är WOM starkt relaterat till konsumenten och indvidsociala syften. Alexandrov 

et al. (2012) menar att pWOM i huvudsak påverkas av konsumentens vilja att höja sin 

självbild och individens sökande efter tillfredsställelse av sociala behov från sin 

omgivning. Medan nWOM drivs av bekräftelse från konsumenten för ett sätt att skydda 

sitt ego (ibid).  

 
2.3 Electronic Word-of-Mouth (eWOM) 
Det som skiljer eWOM från traditionell WOM och gör det unikt är enligt King et al. 

(2014) sex stycken nyckelegenskaper. Första egenskapen, menar King et al, är ökad 

volym, vilket innebär att eWOM når ut till ett större nätverk människor och därmed 

bidrar till ökad kännedom om produkten eller företaget. Andra egenskapen är spridning, 

det vill säga att plattformar på nätet når konsumenter från andra kulturer och 

geografiska platser. Tredje och fjärde egenskaperna är bestående och anonymitet och 

innebär att det skrivna ordet förblir offentligt och avsändaren kan hålla sig anonym. 

Femte egenskapen kallar King et al. valent tystnad, mer specifikt syftar de på när 

konsumenter betygsätter en produkt utan att lämna en skriftlig kommentar vilket 

innebär att en betygsättning mellan 1–5 kan uppfattas olika för olika konsumenter. 

Sjätte och sista egenskapen är gemenskap och engagemang och innebär att 

konsumentengagemang är nyckeln till hållbar konkurrensfördel och att det idag finns så 

kallade eWOM plattformar och forum där konsumenter diskuterar och delar med sig av 

erfarenheter av produkter. 

  

Sohn (2009) förklarar att intentionen bakom eWOM tidigare har studerats utifrån två 

olika faktorer. Vissa menar att eWOM är ett resultat av psykologiska motiv och åsikter 

medan andra menar att det istället är en funktion av styrka och distributionsmönster och 

av sociala band mellan individer på internet. Huang et al. (2012) bekräftar detta och 

menar att eWOM sker utifrån de två faktorerna meddelande och avsändare. Mer konkret 

menar Huang et al. att meddelandet, d.v.s. innehållet som skapar eWOM, påverkar 

sändaren psykologiskt och emotionellt samtidigt som avsändare syftar på det sociala 

bandet och intentionen av eWOM från avsändare till mottagare. 

  

King et al. (2014) menar att en stor fördel med effekterna av eWOM är att den tillåter 

att mer informerade köpbeslut görs tack vare tillgängligheten till produktinformation på 

nätet. Konsumenten kan därför bättre göra efterforskning på vad som möter hens 

preferenser och behov. Detta innebär därmed att det minskar sökkostnader och 
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osäkerhet som i sin tur leder till ökad villighet att betala ett högre pris för produkten i 

fråga (ibid). Detta leder till att företag kan göra ett bättre urval av produkter och därmed 

en bättre matchning mellan konsument och produkt, vilket gör att företag har 

möjligheten att kunna sätta högre priser (ibid.). 

  

King et al. (2014) menar dock att eWOM inte alltid har en positiv påverkan på 

konsumenten ur ett företagsperspektiv. De menar att studier har påvisat att negativ 

eWOM tenderar att ha en större inverkan än positiv eWOM. Det innebär således att där 

betygsättningar och recensioner både är positiva och negativa om ett företag eller en 

produkt tenderar det negativa lämnar störst avtryck hos mottagaren. Hung och Li (2007) 

påvisar även risken med eWOM som de kallar för “partisk snedvridning”. De menar att 

“rikare blir rikare” och syftar på att en del företag och produkter tenderar att stå i 

centrum för betygsättningar och recensioner, medan andra hamnar i skuggan på den 

respektive marknaden. 

 

En stor anledning till att textuellt innehåll sprids som eWOM är att det kan reducera den 

tid det tar för konsumenter att annars leta relevant information online (Dabholkar, 

2006). Till exempel kan en delning av en kommentar till en reklamfilm spara tid som 

annars skulle behövas användas för att söka omdömen om reklamfilmens produkt. Det 

innebär således att den praktiska nyttan av det textuella innehållet kan vara en 

avgörande faktor till att reklamvideon sprids och blir viral (ibid). Kim et al. (2011) 

menar att riskreducering och en försäkran om hög kvalité på varor och tjänster också är 

en viktig faktor till att material ska delas online. Det innebär att eWOM blir en trygghet 

för konsumenter och innebär att det kan öka precisionen av värdet i de varor eller 

tjänster som erbjuds (ibid). 

  

Chu och Kim (2011) menar att eWOM oftast sker om det finns en stor del av tillit 

mellan de grupper som delar innehåll. Denna tillit fungerar som ett slags garant för att 

det innehåll som delas består av den typ av material som är användbart och nyttig för 

mottagaren. Samtidigt förklarar Huang et al. (2012) att en av de främsta faktorerna 

bakom beslutet att dela en video online är att innehållet är tillräckligt intressant. De 

menar att detta indikerar att sändarens uppfattning om vad mottagaren skulle tycka vara 

intressant är av vikt när beslut om att sprida innehållet ska fattas. Det uppstår således ett 

behov av att med olika metoder och knep försöka skapa ett innehåll som kan verka 

intressant och som kan tänkas tilltala personer inom samma sociala grupp online (ibid.). 
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Kozinets et al. (2010) menar att motivationen för att delta i eWOM handlar om kulturell 

tillhörighet och gemensamma intressen med gruppen. Med andra ord behöver innehållet 

vara intressant men också passa in i ett korrekt kulturellt sammanhang. Det är därför 

viktigt att skapa en känsla av tillhörighet för att motivera mottagaren att sprida 

innehållet till andra som kan uppfattas tillhöra samma krets och på så sätt maximera den 

potentiella spridningen.  

 

Vad texten förmedlar är också av vikt för att skapa eWOM, narrativ är viktigt för att 

skapa en känsla av tillhörighet bland de som konsumerar och delar budskapen (Kozinets 

et al., 2010). Det krävs med andra ord att det textuella innehållet anpassas till den grupp 

som den vänder sig till. Kozinets et al. (2010) menar att det textuella innehållet måste 

anpassas till de olika normer som finns inom olika grupper på internet för att kunna 

accepteras och spridas effektivt som eWOM. Archak, Ghose och Ipeirotis (2011) menar 

också att kvalitet på texten i sig är en faktor i att skapa eWOM. Bland annat menar de 

att en recension av en produkt måste innehålla rätt nyckel, så som pris, kvalité, storlek, 

färg och hållbarhet med mera för att vara effektivt. Orden är således av vikt och kan 

därför vara av stor betydelse när en reklamkampanj online ska skapas i syfte att bli viral. 

 

2.4 Fundamental Interpersonal Relations Orientation theory (FIRO) 
Teorin om Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) presenterades 1958 

av William Schutz (1959) och utgår från antagandet att ”människor behöver 

människor”. Teorin baseras på att individer ständigt söker kompatibla relationer till 

andra individer genom sociala interaktioner (Furnham, 1996). Schutz (1959) menar att 

FIRO är ett verktyg för att kunna göra bedömningar av sociala beteenden. De främsta 

anledningarna till att han utvecklade teorin var för att kunna mäta hur individer agerar i 

sociala situationer. Teorin om FIRO utgår från individers ageranden och tar därmed inte 

hänsyn till individers känslor. 

 

Schutz teori om FIRO togs fram under Koreakriget då han blev ombedd att undersöka 

hur det kom sig att fartyg med besättning, trots samma förutsättningar och kunskaper, 

hade så olika effektivitetsnivåer. Resultatet av Schutz studie visade att individer som 

söker kompatibla relationer, via sociala interaktioner, utvecklar tre sociala behov som 

behöver bli tillfredsställda (Furnham, 1996). Dessa behov är inkludering, kontroll och 

samhörighet. De tre behoven menar Strömberg (2011) kan liknas vid faser som en 

grupp individer processuellt går igenom tillsammans. I samtliga tre faser mäts 
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individens behov utifrån två perspektiv, behovet riktat mot andra (uttryck) och behovet 

hos dem själva (önskan) (Ditchburn och Brook, 2015). Huruvida dessa två olika behov 

tar sig uttryck i de olika faserna hos individerna menar Schutz har att göra med huruvida 

individen är stereotypiskt extrovert eller introvert. 

 

Första fasen är ”inkludering” och innebär att individerna i en grupp är beroende av 

varandra. Det finns en osäkerhet om vilka normer som finns samt att den enskilda 

individen funderar över sin roll och betydelse i gruppen, men även vad gruppen har för 

betydelse för individen (Griffin, 2014). Individen undviker konflikter och vill lära känna 

sina gruppmedlemmar. Har en individ ett stort uttryck för inkludering innebär det att 

individen är mer bekväm i sociala miljöer än en individ med litet uttryck för 

inkludering. En stor önskan hos en individ för inkludering ett större behov av 

inkludering och acceptans av andra individer än en individ med en liten önskan (ibid). 

 

När individerna väl etablerat sina relationer till sina gruppmedlemmar går gruppen in i 

sin andra fas, kontroll. Schutz (1959) menar att kontroll innebär att individerna 

utvecklar roller i sina relationer till gruppmedlemmarna som tar sig uttryck i olika makt-

och kontrollförhållanden. Strömberg (2011) menar även att det är under denna fas 

konflikter tenderar att uppstå. Ett högt uttryck för kontroll innebär att en individ gärna 

tar på sig ansvar till skillnad från en individ som har ett litet uttryck för kontroll och inte 

vill ta på sig ansvar. Har en individ en stor önskan av kontroll innebär det att hen 

accepterar att underkasta sig kontroll till andra individer, medan en liten önskan av 

kontroll innebär att individen inte vill kontrolleras av andra (Ditchburn och Brook, 

2015). 

 

Sista fasen, det vill säga samhörighet, innebär enligt Strömberg (2011) att individerna 

har mognat i rollen till sina gruppmedlemmar, de är inte längre rädda för konflikter och 

de vet var de står i relation till andra gruppmedlemmar. Istället menar Ditchburn och 

Brook (2015) att individerna blir mer emotionellt involverade i relationen till 

gruppmedlemmar och har ett behov av meningsfulla relationer. I sista fasen når gruppen 

bäst resultat och effektiviteten och individerna får växa (Strömberg, 2011). Har en 

individ ett stort uttryck för samhörighet innebär det att hen är högst driven av att skapa 

meningsfulla relationer till skillnad från en individ med ett litet uttryck för samhörighet. 

Individer med en stor önskan av samhörighet har en positiv inställning till när andra tar 

initiativ till meningsfulla relationer medan en individ med liten önskan om samhörighet 
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tenderar att vara mer selektiv i sina relationer samt mindre emotionellt involverad i 

dessa (Ditchburn & Brook, 2015). 

 

FIRO innebär därmed att ju mer kompatibel gruppdynamiken är, desto större är dess 

effektivitet i jämförelse med grupper där individers ”uttryck” och ”önskan” kolliderar 

(Griffin, 2015). Detta kallas FIROS sociala interaktionsindex (Furnham, 1996). Schutz 

(1959) menar även att kompatibilitet sker utifrån två synsätt, likhet och ömsesidiga 

behov. Likhet innebär att två individer delar samma stora behov av att ge och motta 

samhörighet. Detta menar Griffin (2015) inte nödvändigtvis behöver innebära att dessa 

två individer delar samma behov gällande kontroll eller inkludering. Ömsesidiga behov 

innebär exempelvis att en individ som inte gillar att ha kontroll fungerar bra ihop med 

en person som gillar att ha kontroll, detta innebär att även om två individer inte gillar 

varandra så kan de ändå arbeta effektivt ihop.   

 

FIRO används idag när sociala interaktioner och relationer är viktiga för framgång och 

effektivitet, bland annat inom teambyggande aktiviteter, ledarskap och virtuella 

sammanhang (Ditchburn & Brook, 2015). FIRO har dock fått utstå en del kritik 

gällande om teorin uppnår intern reliabilitet samt hur stark korrelationen mellan FIRO 

och extrovert/introvert verkligen är (Hurley, 2005). 

 

2.4.1 FIRO och eWOM  

FIRO har bland annat varit aktuellt inom studier om eWOM (Ho & Dempsey, 2010, 

Huang et al., 2012). Exempelvis har det använts som en teoretisk referensram för att 

identifiera potentiella underliggande motivatorer till varför innehåll delas på internet. 

Ho och Dempsey (2010) har tittat på forskning av Phelps et al. (2004) som studerar 

faktorer bakom att dela e-post. De menar att faktorer som att söka kontakt och stärka 

band till andra kan kopplas till FIROs fas ”inkludering”. Även FIRO:s sista fas, 

samhörighet, har påvisat ett starkt samband med eWOM, där viljan att dela vidare 

innehåll delvis handlar om att visa uppskattning och vårda existerande relationer (Ho & 

Dempsey, 2010). 

 

I Huang et al. (2012) studie har FIRO använts som teoretiskt underlag för att få en 

djupare förståelse av sambandet mellan empati och kvalitetsuppfattning vid delning av 

videor på internet. I studien kunde det påvisas ett positivt samband mellan 

videodelningar och FIRO. 
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2.5 Moment-to-Moment likeability  

2.5.1 Dynamisk handling 

I en reklamvideo på internet, med en handling som berättar en historia genom hela 

videon, gör konsumenter enligt Shehu et al (2016) en helhetsbedömning av alla 

individuella delar innan de bestämmer sig för att dela videon med andra. När personer 

dömer effekter av, till exempel, en reklamvideo över tid är det viktig att förstå hur olika 

mönster kan påverka hur omtyckt en video blir (Ariely, 1998). Studier av Ariely visar 

att de aspekter av mönster som visade sig vara viktiga var hur riktningar av handling 

kan ändras och med vilken intensitet. Det vill säga hur länge kan en viss aspekt fånga 

intresse om den inte ändras i riktning eller intensitet. En annan viktig aspekt är effekten 

av en avgörande intensitet, en “peak” eller ett crescendo, som kan vara avgörande för en 

lyckad viral video (ibid). 

 

Enligt Baumgartner, Sujan och Padgett (1997) föredrar konsumenter höga peakar med 

ett tydligt positiv slut, och en positiv trend i reklamfilmer som vill förmedla ett positivt 

budskap. Eckler och Bolls (2011) menar att trots tidigare forskning, som visar att virala 

reklamvideor ofta innehåller sex, våld och nakenhet, så är videor med ett positivt 

budskap mer effektiv i termer av dess potential att bli viral. Dock har strukturen i 

videon betydelse enligt Loewenstein, Raghunathan och Heath (2011), som menar att en 

så kallad ”repetition-break” struktur är det mest effektiva för att hålla konsumenter 

engagerade. Denna struktur handlar enligt Loewenstein et al. (2011) om att använda en 

repetitiv serie av liknande händelser för att skapa ett mönster. En annan intressant 

aspekt är att ett avbrott i en video, till exempel reklamavbrott i en film, faktiskt kan öka 

helhetsintrycket i videon på ett positivt sätt (Nelson, Meyvis & Galak, 2009). Detta 

beror enligt Nelson et al. (2009) på att konsumenter ofta vänjer sig vid en video så att 

intresse avtar successivt för varje minut. 

 

Shehu et al. (2016) menar att om början och slutet på en reklamvideo upplevs som 

engagerande ökar sannolikheten att videon ska bli viral, dock är det mer effektivt om 

slutet engagerar snarare än om bara början engagerar. Denna slutsats är i linje med 

forskning om minnet och den så kallade ”serial-position effect” som säger att personer 

tenderar att minnas början och slutet på en serie bäst, och mittenpartier sämst (Ariely & 

Zauberman, 2003, ref i Shehu et al. 2016, s.36). Minnesforskningen säger också att det 



 

15 
 

som personen får se i slutet av en serie, kallat ”recency effect”, oftast är det som kan 

minnas och återkallas lättast (Shehu et al., 2016). 

2.5.2 Tidssekvens 

Forskning om hur konsumenter bygger upp bedömningar över en tidssekvens visar att 

en bedömning inte bara är en addition av sekvensens olika delar, utan vissa sekvenser 

har mer inflytande på helhetsintrycket än andra (Shehu et al. 2016).  Till exempel menar 

Woltman Elpers, Wedel och Pieters (2003) att en reklamfilm innehållandes strikt 

informativa inslag inte bör avbrytas med starkt underhållande inslag eftersom detta kan 

riskera att tittarna avslutar tittandet då både information och underhållning av hög 

intensitet upplevs som störande. Därför bör hänsyn tas till tidsekvensens olika delar och 

hur de relaterar till varandra, till exempel underhållning med hög intensitet kombinerat 

med information med låg intensitet är bättre än att både information och underhållning 

har hög intensitet (Woltman Elpers et al., 2003).  

 

2.5.3 Peak, Trend och Variabilitet  

När ett beslut tas retroaktivt om att dela en video med andra har effekten av en peak 

eller ett intensivt moment en stor betydelse. Ofta kan en händelse som är distinkt vara 

enklare att återkalla ur minnet. Om händelsen dessutom leder till positiva förankringar 

kan detta öka ett retroaktivt beslut att dela en video med andra (Shehu et al., 2016). 

 

Vidare menar Shehu et al. (2016) att tittare föredrar en video med en ständigt ökande 

positiv trend. Labroo och Ramanathan (2007) menar att när en mottagare ska utvärdera 

en reklamvideo föredrar de att uppleva ständigt förbättrade positiva känslor. Detta 

eftersom attityden till reklamvideon bygger på en bedömning huruvida känslor avviker 

positivt eller negativt från tidigare nivåer av känslor. Vidare menar författarna att en 

positiv trend i en del av reklamvideon kan motverka enstaka negativa känslor som kan 

väckas. Empiriska studier har visat att en positiv trendeffekt förhöjer glädje och 

underhållningsvärdet och dessutom minskar sannolikheten att intresset för objektet ska 

dala (Shehu et al., 2016). 

 

Teixeira, Wedel och Pieters  (2012) menar att variabilitet i en reklamfilm är nödvändigt 

för att bibehålla en tittares intresse under reklamen. De menar att överraskningar och 

glädje har den största inverkan på bibehållet intresse. Vidare har förmågan att 

koncentrera tittares uppmärksamhet på visuella specifika platser i videon en positiv 
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inverkan på bibehållet intresse (Teixeira et al., 2012). Dock menar Shehu et al (2016) att 

för hög nivå av variabilitet tvärtom kan leda till minskat bibehållet intresse eftersom det 

kan leda till en osäkerhet om vad innehållet vill förmedla. 

 

2.6 Intentionen bakom delning  

2.6.1 Inkludering 

Inkludering för att förstärka sin egen självbild är en faktorerna bakom beslutet att dela 

material online (Ho & Dempsey, 2010). Genom att dela material med andra kan man 

känna sig viktig och nyttig och ge sig själv en roll i gruppen som någon som aktiv bidrar 

till den sociala interaktionen. Samma typ av personlighetsdrag är det som Chan och 

Misra (1990) tillmäter så kallade ”Opinion Leaders”, vilka måste vara villiga att sprida 

material till andra för en känsla av inkludering och självuppfyllelse. Ho och Dempspey 

(2010) menar således att en av intentionerna bakom att dela en video är att inkluderas i 

en grupp, men inte för att bli en del av gruppen utan för att själva inkludering ökar 

känslan av självgodhet och att känna sig behövd. 

Hennig-Thurau et al. (2004) skriver om fenomenet ”focus related utility”, som innebär 

en upplevd tillfredsställelse genom att bidra med praktiskt användbara åsikter och tips 

som kan avnjutas av andra på internet. Det kan handla om recensioner av produkter som 

är användbara och sprids bland likasinnade. Henning-Thurau et al. (2004) menar att 

denna intention att sprida sådan information vidare kan kategoriseras enligt följande: 

omtanke för andra konsumenter, vara hjälpsam till ett företag, vinna sociala fördelar och 

utöva makt. Enligt denna teori är den förväntade nyttan med att sprida ett videoklipp 

online en känsla av viktighet och stolthet.   

 

2.6.2 Altruism 
Ho och Dempsey (2010) menar att en annan avgörande faktor bakom intentionen att 

dela videoklipp med andra handlar om altruism. Här är således osjälviskhet och en vilja 

att ge något till någon annan en faktor bakom beslutet att dela. Altruism handlar även i 

det här sammanhanget om att bry sig om andra (Ho & Dempsey, 2010). Därför är 

tanken med själva delandet av materialet, att det på något sätt ska hjälpa eller vara till en 

fördel för mottagaren. Resonemanget om den altruistiska konsumenten sträcker sig 

tillbaka till Feick och Prices (1987) forskning om den så kallade ”Market Maven” som 

är en tidig användare av nya produkter och ser det som sin uppgift att informera andra 

konsumenter om nya produkter och dess för eller nackdelar.  
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Ho och Dempsey (2010) menar att känslan av att tillhöra en grupp inte är en särskilt 

stark faktor bakom intentionen att dela ett videoklipp på internet. Det är således inte så 

att material delas för att bli medlem av en social grupp, utan det verkar snarare vara så 

att delandet är till för att sticka ut och inge en känsla av att vara en viktig del av gruppen 

och på så sätt känna ett ökat självförtroende.    

 

2.6.3 Empati 

En annan faktor som är avgörande bakom intentionen att dela innehållet med andra är 

kvalitén på innehållet som ska delas (Huang et al., 2012). Detta har enligt författarna att 

göra med empati och handlar om hur mottagaren kommer att uppleva det delade 

materialet. Intentionen bakom att dela handlar då om att cementera ett vänskapsband 

med mottagaren där mottagarens positiva respons är en del av det förväntade resultatet 

för sändaren (Huang et al., 2012). Detta stämmer även överens med studier av Brown 

och Reingen (1987) som visade att det är mycket större chans att informationen sprids 

vänner emellan om banden mellan dessa är starka snarare än svaga. Huang et al. (2012) 

menar att kvalité på innehåll och empati är stark relaterad till kontroll, inkludering och 

tillgivenhet vilket i sin tur positivt påverkar intention att dela materialet med andra. 

Figur 1 nedan visar hur forskningen från Huang et al. (2012) menar att kvalitet på 

innehållet och empati är det två främsta faktorerna som skapar en intention att dela.   

 

 
     

Figur 1. Källa: Huang et al. (2012), s.11  
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Mottagaren är av dessa skäl en väldigt viktig faktor när en video blir viral. Enligt Huang 

et al. (2012) kommer en video sannolikt inte delas vidare om sändaren inte tror att 

mottagaren kommer att uppskatta materialet. Därmed är denna typen av empatiska 

hänsynstagande centrala för en avsändarens intention att sprida en video till sina vänner. 

C.-C. Huang, Lin och Lin (2009) menar dock att enbart en stark relation till mottagaren 

inte behöver vara en avgörande faktor bakom intentionen att dela materialet. Det 

handlar enligt författarna även om hur ofta sändare och mottagaren kommunicerar. Om 

relationen är sådan att den både är stark och innehåller frekvent kommutation ökar 

sannolikheten att material kommer att delas om även innehållet inte håller tillräckligt 

hög kvalité (ibid).        

 

2.6.4 Kontroll 

Som ett exempel på kontroll menar Ho och Dempsey (2010) att dela ett objekt på 

sociala medier kan vara ett sätt att förmedla budskap som kan upprätthålla den typen 

bild man vill måla upp av sig själv. Till exempel menar Whiting och de Janasz (2004) 

att studenter ofta använder e-post och sociala plattformar för att samverka med 

klasskamrater efter studier och Ho och Dempsey (2010) menar att även delande av 

objekt på sociala medier kan vara att sätt att kontrollera liknande nätverk och bygga 

relationer för framtiden.   

 

2.6.5 Övriga faktorer bakom intention att dela 

Enligt Lin, Wu, Liao och Liu (2006) har mottagarens känslomässiga reaktion till 

innehållet i e-post en avgörande roll i att det uppkommer en intention att dela innehållet 

med andra. Specifikt menar de att e-post som framkallar positiva känslor hos 

mottagaren och som får dem att känna sig upprymda och entusiastiska ökar chanserna 

att innehållet kommer att delas ytterligare. En positiv reaktion på mottaget innehåll ökar 

således mottagarens vilja och intention att dela materialet ytterligare. Lin et al. (2006) 

menar på samma gång att negativa upplevelser inte har någon påverkan på intentionen 

att dela vidare och således kan en negativ reaktion medföra att innehållet inte delas 

ytterligare. Detta kan enligt författaren bero på att negativa känslor kan skapa inaktivitet 

och därmed delas inte materialet vidare av mottagaren. 
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Ett annat intressant resultat från Lin et al. (2006) är att mängden information i e-post har 

en påverkan på intentionen att dela det vidare. Till exempel visade det sig att e-post som 

har rikligt med information som mycket text, ljud och visuell information ökar 

sannolikheten för att det ska delas. Vidare menar Lin et al. (2006) att innehåll som 

förstärks med meddelandekoder som tonläge och gester ökar sannolikheten att 

meddelandet ska skickas vidare. Detta är i enlighet med den så kallade 

informationsrikedomsteorin som går ut på att fyllig information är mer intressant för en 

läsare än torftig information (ibid).   

För att undersöka varför en video delas online menar King et al. (2014) att det är 

centralt att veta varför konsumenter väljer att ta del av materialen och hur de bearbetar 

det textuella innehållet. Phelps et al. (2004) menar att det är viktigt att tänka på sändaren 

när innehåll skapas för att delas online. De menar att det är viktig att rikta sig till 

personer som finner innehållet relevant nog att dela. Det är således väldigt viktigt att 

rikta sig till rätt personer om man vill få stor spridning av innehållet. Phelps et al. 

(2004) påpekar också att en motivation för sändaren att sprida material genom eWOM 

är att detta kan få sändare att känna sig glad, hjälpsam och nöjd med att ha delat 

materialet. Det hjälper även om sändaren är i rätt sinnestillstånd och känner sig 

motiverad när beslut om att dela material ska fattas.  

Genom att mäta mottagarens emotionella reaktioner går det att förutse om en video på 

internet har en potential att bli viral, dock krävs det att den emotionella reaktionen är 

väldigt stark (Nelson-Field, Riebe & Newstead, 2013). Berger och Milkman (2012) 

menar att både positiva och negativa känslomässiga reaktioner kan skapa intentioner att 

dela en video bland sina vänner, dock är social överföring viktigare än bara stimuli för 

den känslomässiga reaktionen. Att något blir viralt är enlig Berger och Milkman (2012) 

delvis beroende av psykologisk upphetsning. Positiva känslor som vördnad och negativa 

känslor som ilska och ångest är mer sannolika att skapa virala objekt än mindre 

intensiva emotioner som till exempel att känna sig ledsen. Nelson-Field et al. (2013) 

menar att videor som väcker positiva känslor delas 30 procent mer än videor som är 

negativa och videor som väcker en högintensiv emotion delas dubbelt så ofta som 

videor som väcker känslor av låg intensitet. 
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3. Metod  
 

3.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 
För att utröna tidigare forskning har vetenskapliga artiklar analyserats. Dessa har 

samlats in i första hand från databaserna Google Scholar, Research Gate och Science 

Direct. Inledningsvis har litteraturartiklar samlats in baserade på våra nyckelord: 

electronic Word of Mouth, Forwarding Intention och Moment-to-Moment Likeability. 

Ett kriterium för vår litteraturinsamling är att samtliga vetenskapliga artiklar är Peer-

Review artiklar. Artiklarnas kvalitet har även analyserats utifrån publiceringsdatum, 

relevans, antal citeringar i andra vetenskaplig artiklar och antal källhänvisningar. 

Denna studie lägger stor tonvikt på forskningsresultaten från Huang et al. (2012) artikel 

“Factors influencing intention to forward short Internet videos” och Shehu et al. (2016) 

artikel “Effects of Likeability Dynamics on Consumers' Intention to Share Online Video 

Advertisements”. Därmed har artiklar som citerat de båda artiklarna hämtats in och 

analyserats. Huang et al. (2012) har citerats 41 gånger enligt Google Scholar (2018) och 

Shehu et al. (2016) 12 gånger. 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Population 

Denna studie bejakar individer aktiva på sociala medier som Facebook, Instagram och 

Twitter. Dessa tre ovan nämnda forum kommer tolkas som tre enheter i vår studie som 

enligt Bryman och Bell (2017, s.191) kommer att utgöra vår population för studien. Den 

genomsnittliga användaren på Facebook och Instagram är mellan 18–34 år och relativt 

jämn fördelning av kvinnliga och manliga användare (Statista.com, oktober 2018ab) 

medan den genomsnittliga användaren på Twitter är mellan 18–29 år där männen utgör 

en majoritet på 66%, (Statista.com, oktober 2018c). Både Facebook, Instagram och 

Twitter har aktiva användare från 13 års ålder upp till 65+ (Statista.com, oktober 

2018a). 

3.2.2 Urval 

Eftersom det inte är möjligt att utföra en studie utifrån hela populationen med hänsyn 

till dess omfattning, har ett urval gjorts. Det är viktigt att göra ett representativt urval 

som på ett adekvat sätt avspeglar hela populationen (Bryman & Bell, 2017, s.191) och 



 

21 
 

därför har ett primärt urval gjorts utifrån en av våra enheter vilken studiens population 

består av, nämligen Instagram. Med avseende till det primära urvalets vidd har det 

sedan gjorts ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att respondenterna i 

enkätundersökningen inte är slumpmässiga (Bryman och Bell, 2017, s.207). Även om 

sannolikhetsurval i mångt och mycket är att föredra så är icke-sannolikhetsurval mycket 

vanligt i forskning och kan näst intill vara mer som en regel än ett undantag. Banerjee 

och Chaudhury (2010) menar att målet istället är att eftersträva ett så representativt 

urval som möjligt. Även om bekvämlighetsurval kommer med en viss kritik enligt 

Bryman och Bell (2017, s.203) rörande potentialen att kunna generalisera resultatet, så 

anses ett bekvämlighetsurval i denna studie optimalt för att kunna nå ut till ett större 

omfång respondenter. På så sätt kan vi nå ett så representativt urval som möjligt och 

därmed öka graden av generaliserbarhet.  

 

Studiens bekvämlighetsurval har bestått av att en utvald influenser på Instagram har 

hänvisat och uppmanat sina följare att besvara studiens enkät. Därmed är 

respondenterna i enkäten inte slumpvist utvalda. Influensern som deltagit i enkäten 

heter Emitaz (Emelie Lindmark) på Instagram och har cirka 900 000 följare (Instagram, 

oktober 2018). Emitaz följare kommer från hela världen och hon är bland annat känd för 

sina YouTube-klipp. 

 

3.2.3 Bortfall  

De flesta studier behöver beakta bortfall (Bryman & Bell, 2017, s.202) och denna studie 

är inget undantag. Två klassiska bortfall enligt Bethlehem och Biffignandi (2012) är 

uteblivet svar från en enhet, det vill säga att urvalet av respondenter ej deltar i enkäten 

samt uteblivet svar i enkäten, vilket innebär att en enkät slutförs med obesvarade frågor. 

För att undvika dessa två bortfall har enkäten försetts med tydliga instruktioner i början 

som Bryman och Bell (2017, s.241) menar minskar risken för bortfall, samt att 

webbenkäten har försetts med obligatoriska svar för att kunna slutföras. 

 

Totalt deltog 495 respondenter i enkätundersökningen. På grund av lågt manligt 

deltagande beslutades det att exkludera de män som valt att delta, samt de som valt att 

delta utan att definiera sitt kön. Det manliga deltagandet låg på 1,8% och de som 

deltagit utan att definiera kön på 0%. Det innebar att totalt nio manliga respondenter 

uteslöts från enkäten. 
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Med hänsyn till de tre etiska principer vid företagsekonomisk forskning: information-, 

samtyckes- och konfidentialitetskravet (Bryman & Bell, 2017, s.141), informerades 

respondenterna i enkätens introduktionskapitel om studiens aktuella forskningsområde, 

att deltagandet är helt frivilligt, samt att alla insamlade uppgifter i undersökningen 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. En av enkätens två kontrollvariabler var 

respondentens ålder och därmed kom enkäten med ett ytterligare bortfall med hänsyn 

till respondenter som är 15 år eller yngre. Deltagandet av respondenter som var 15 år 

eller yngre var 1,6% och innebär att 6 stycken respondenter uteslöts från enkäten. 

Enkäten har efter ett bortfall på 15 enkäter ett svarsunderlag från 480 respondenter. 

 

 

3.3 Forskningsansats 
För att besvara studiens syfte har en kvantitativ forskningsansats använts. Bryman och 

Bell (2017, s.166) beskriver kvantitativ forskning som insamling av numeriska data 

vilken bearbetas, analyseras och sedan dras slutsatser från det analyserade materialet. 

Denna studie bygger på tidigare forskning som i huvudsak använt sig av kvantitativa 

forskningsansatser varför vi fann det lämplig att använda oss av en kvantitativ ansats 

även i vår studie. 

 

En kvantitativ ansats utgår från en objektivistisk syn på vetenskapen och att relationen 

mellan teori och forskning är av ett deduktivt slag. (Bryman & Bell, 2017, s.166). En av 

den kvantitativa metodens huvudfokus är mätning vilket, enligt Bryman och Bell (2017, 

s.169) har fördelen att det ger ett verktyg som kan ge en konsekvent måttstock. Vår 

studie ska vara generaliserbar och kvantitativ mätning är därför att föredra eftersom det 

ger ett resultat som är konsekvent och därför kan antas stämma in på andra än enbart de 

som deltar i undersökningen.  

 

3.3.1 Forskningsdesign  

Denna studie tillämpar en tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2017, s.81) menar att en 

tvärsnittsdesign innebär att data samlas från mer än ett fall vid en viss tidpunkt. Vidare 

innebär en tvärsnittsdesign att samla in kvantifierbara data för att studera samband 

mellan variabler och se sambandsmönster.   

 

Syftet med vår studie är att se sambandsmönster mellan de olika variabler vi samlar in. 

Våra forskningsfrågor handlar om sambandet mellan upplevda känslor i relation till 
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intention att dela virala videor på internet och sambandet mellan upplevd MtM-

Likeability och intention att dela virala videor vidare. Det ter sig därför lämpligt att 

använda en tvärsnittsdesign eftersom sökande efter sambandsmönster är av största vikt 

för vår studie.     

 

En annan fördel med tvärsnittsdesign är möjligheten den ger andra forskare att replikera 

studien. Bryman och Bell (2017, s.82) menar att en replikerbarhet lätt att uppnå vid en 

tvärsnittsdesign om det i detalj redogörs för hur respondenter har valts ut, hur begreppen 

har utformats och hur data har analyserats. 

 

    

3.4 Undersökningsmetod 
En webbenkät valdes som metod för att samla in empirin till undersökningen. 

Bethlehem och Biffignandi (2012) menar att denna undersökningsmetod kommer med 

en del fördelar. De menar att fördelen med en webbenkät är att tiden det tar att kontakta 

respondenterna är snabbare än en vanlig enkät som skickas per post. Vidare menar de 

att tiden det tar för respondenterna att skicka in svaren kan gå väldigt snabbt vilket är en 

fördel då svaren kan sammanställas omedelbart. En annan fördel med webbenkäter är 

att en stor mängd data kan samlas in på en kort tid till en mycket låg kostnad 

(Bethlehem & Biffignandi, 2012). 

 

Dock menar Bethlehem och Biffgnandi (2012) att webbenkäter även för med sig en del 

nackdelar. De hävdar att webbaserade enkäter innebär ett problem att definiera urvalet 

eftersom det fortfarande finns en stor del av befolkningen som inte använder internet 

dagligen och det är därför svårt att på ett tydligt sätt få fram ett representativt urval. 

Grewenig, Lergetporer, Simon, Werner och Woessmann (2018) menar också att 

webbenkäter för med sig ett urvalsproblem och de menar att det internetbaserade urvalet 

bör vägas på ett sätt som gör att det försöker representera en hel population och inte 

bara en internetanvändande population. Samtidigt menar Grewening et al. (2018) att 

resultat av webbenkäter alltid bör presenteras givet den specifika undersökning som 

genomförts, där hänsyn har tagits till att den delen av population som inte använder 

internet är exkluderade. Couper (2000, citerad i Bryman & Bell, 2017, s.627) menar 

även att internetanvändare inte utgör ett representativt urval av befolkningen eftersom 

de har längre utbildning, bättre ekonomi, är yngre och inte heller representativt i etnisk 

bemärkelse.   
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Vi valde att använda oss av en webbenkät just därför att vi undersöker beteenden hos 

internetanvändare, nämligen intentionen bakom att dela en viral video med sina vänner 

på sociala medier. Av denna anledningen anser vi att internetanvändare som population 

är lämpliga för vår studie trots ovanstående kritik. En annan anledning till att vi anser 

att webbenkät är lämplig som undersökningsmetod är att tidigare forskning (Huang et 

al., 2012 och Shehu et al., 2016) använder sig av webbenkät och internetbaserade 

undersökningar, varför vi finner det lämplig att använda liknande metoder för att 

undersöka liknande fenomen.    

 

En annan potentiell nackdel som Bethlehem och Biffgnandi (2012) nämner är att 

webbenkäter ofta har stora bortfall. Bryman och Bell (2017, s.241) menar att ett sätt att 

minska risken för stora bortfall är att ha korta enkäter. Vår enkät består av enbart 22 

frågor som inte tar mer än 5 minuter att svara på. Med detta menar vi att vi minskar 

risken för stora bortfall och enkättrötthet.     

 

3.4.1 Operationalisering  

Studien bygger till stor del på FIRO teorin och Huang et als. (2012) studie kring vilka 

faktorer som ligger bakom beslut att dela videor på internet vilken även den till stor del 

bygger på FIRO. Det bestämdes således att de faktorer vi ville studera var intention att 

dela, empati, kontroll, inkludering samt altruism. Vi valde även att studera MtM-

Likeability där vi utgick från Shehu et als. (2016) studier i samma ämne (se tabell 1). 

 

 

 

 

Vad vi vill undersöka Teori Källa 

Intention bakom att dela objekt Teori från Huang et al (2012) Huang et al (2012) 

Är empati en anledning att dela virala 
objekt? 

Teori från Huang et al (2012) Huang et al (2012) 
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Är kontroll en anledning att dela virala 
objekt? 

FIRO Huang et al (2012) /Schutz 
(1958) 

Är inkludering en anledning att dela 
virala objekt? 

FIRO Huang et al (2012) /Schutz 
(1958) 

Är altruism en anledning att dela virala 
objekt? 

Teori från Huang et al (2012) Huang et al (2012) 

MtM likeability Viral Advertising Research/ Memory based 
framework 

Shehu et al (2016) 

Tabell 1. Operationalisering (egen) 

 

3.5 Enkät 
 

3.5.1 Utformning av enkät 

Enkäten utformades som en webbaserad enkätundersökning via Google Forms med 

totalt 20 enkätfrågor exklusive två kontrollvariabler (bilaga 1). För att undvika 

enkättrötthet som genererar en lägre svarsfrekvens (Bryman & Bell, 2017, s.238) 

gjordes ett aktivt val att inte överskrida 25 frågor med hänsyn till att respondenterna 

även behöver kolla på studiens valda video i början av enkäten. 

 

Med enkäten kom en presentation om enkäten där det bland annat informerades om att 

enkäten var frivillig, att vi garanterar sekretess och att ingen obehörig får ta del av 

resultatet. Likaså angavs beräknad svarstid av enkät samt förtydligande om att svara på 

samtliga frågor för att undvika svarsbortfall. Enkäten delades in i åtta olika sektioner 

med tre frågor i varje sektion förutom sektion en som innehöll två frågor och sektion tre 

som innehåll fyra frågor. 

 

Sektion 1 innehåller de två kontrollvariablerna. Sektion 2 innehåller den valda videon 

som utgör vår virala video. Sektion 3 innehåller frågor om MtM likeability. Sektion 4–8 

innehåller frågor relaterade till FIRO teorin och frågor utifrån Huang et als. (2012) 

studie om intention bakom att dela objekt utifrån variablerna empati, kontroll, 

inkludering och altruism. 
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Sektion Variabel 

1 Kontrollvariabler 

2 Video 

3 MtM likeability 

4 Intention att dela objekt 

5 Empati 

6 Kontroll 

7 Inkludering 

8 Altruism 

Tabell 2. Enkätundersökning, sektionsfrågor (egen) 
 

	

	
3.5.2 Formulering av frågor 

15 av enkätens 20 frågor utgår från Huang et als. (2012) redan beprövade enkätfrågor 

som utgår från 12 stycken frågor baserade på FIRO samt tre frågor om 

delningsintentioner. Eftersom enkätundersökningens formulering av frågor är avgörande 

för studiens resultat (Behr, 2015) beslutades det att omformulera Huang et als. (2012) 

frågor om FIRO till frågor bättre relaterade till studiens valda video samt omformulerat 

till ett simplare talspråk för respondenter med annat modersmål än engelska (tabell 3). 

Enkätundersökningens respondenter har spridda nationaliteter och därmed behålls 

frågorna på engelska. Vi använder oss av Huang et als. (2012) redan beprövade 

enkätfrågor eftersom det kan jämföras mot tidigare forskning och ger enkäten såväl 

reliabilitet som validitet (Bryman & Bell, 2017). Fyra stycken av enkätens 20 frågor 

berörde MtM-likeability. 

 

 

Enkätfrågor Huang et al. (2012) Omformulerade frågor 

Empathy Empathy 
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I will consider whether or not others are 
interested in the video before forwarding 

I would consider whether or not my friends on social 
media would be interested in the video before 
forwarding it to them 

I will consider whether or not others’ feelings 
are similar to mine before forwarding 

I would consider whether or not my friends would feel 
the same as me about the video before forwarding 

I will consider whether or not others assess the 

video favorably before forwarding 

I will consider whether or not my friends on social 
media would react favorably to the video before 

forwarding 

Control (self-enhancement) Control (self-enhancement) 

Forwarding the video would gain attention 
Forwarding the video would get me noticed by my 
friends on social media 

Forwarding the video would improve the 
receivers’ image of me 

Forwarding the video would improve my friends’ 
image of me 

Forwarding the video would show my 
connsoisseurship 

Forwarding the video would show my friend that I have 
good taste 

Inclusion Inclusion 

Forwarding the video could maintain my 

relationship with others 
Forwarding the video could maintain my relationship 

with my friends on social media 

Forwarding the video could make other people 
accept me Forwarding the video could make my friends accept me 

Forwarding the video expresses the feeling that 
I regard the people that I forward it to as “one 
of us” 

Forwarding the video could strengthen my relationship 
to my friends on social media 

Affection (altruism) Affection (altruism) 

Forwarding the video could let others know I 
care about their feelings 

Forwarding the video is a way for me to show that I 
care about my friends on social media 

Forwarding the video could show concern 

about others 
Forwarding the video is a way to make my friends 

happy 

Forwarding the video would help others 
Forwarding the video could help my friends grow on 

social media 

Forwarding intention Forwarding intention 

I would like to forward the video to others 
I would consider sharing this video with my friends on 
social media 

I would like to talk to others about the video I want to talk to my friends about this video 

I would like to tell others where to find the 

video 
I would tell my friends on social media where to find 

this video. 
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Tabell 3. Omformulerade enkätfrågor Huang (egen) 
 

Bortsett från två kontrollfrågor bestod enkäten av 20 frågor med svarsalternativ 

utformade i en sjugradig Likertskala där samtliga frågor hade samma svarsvariabler 

(tabell 4). 

 

Likertskala - variabler 
 

1 Strongly disagree 

2 Disagree 

3 Partly disagree 

4 Neutral 

5 Partly agree 

6 Agree 

7 Strongly Agree 

Tabell 4. Likertskala variabler (egen) 
 

Joshi, Kale, Chandel och Pal (2015) menar att en sjugradig Likertskala är att föredra 

framför en femgradig skala eftersom den sjugradiga skalan ger respondenter fler 

möjligheter att ett svarsalternativen stämmer överens med respondentens 

uppfattning. Det kan vara så att en respondent känner att svaret på frågan ligger mellan 

två alternativ och då en är en sjugradig skala att föredra eftersom den på ett bättre sätt 

kan pricka in respondenternas preferenser (Joshi et al, 2015).  

 

Enkäten består av slutna frågor vilket enligt Bethlehem och Biffignandi (2012) är 

lämpligt då endast ett svarsalternativ ska vara möjligt om forskaren vill göra sin egen 

klassifikation av svaren. Vår studie ämnar klassificera intention bakom delning av virala 

videor och MtM likeability och därför lämpar det sig väl att använda slutna frågor i 

enkäten. 
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3.5.3 Placering av frågor 

Vi har valt att ställa upp svarsalternativen vertikalt då vi finner detta lättare för en 

respondent att besvara vilket även Bryman och Bell (2017, s.244) menar då de anser att 

vertikala svarsalternativ på ett tydligare sätt avskiljer frågan och svaren från varandra.     

 

Vi ändrade ordningsföljden på frågorna något från de frågor som fanns i Huang et als. 

(2012) studie. Huang et al. placerar frågor gällande intentionen bakom att dela virala 

objekt sist i sitt formulär och vi ställer dessa frågor högre upp eftersom vi anser att 

dessa frågor är mycket relevanta. Om frågorna hade stått längre ner hade det funnits en 

risk att respondenterna inte orkat fundera lika noga på dessa viktiga frågor vilket även 

Bethlehem och Biffignandi (2012) rekommenderar då de menar att respondenter 

riskerar att tänka mindre på sina svar längre ner i enkäter speciellt om frågan är av 

karaktären att de ställer frågor om tyckande och kännande snarare än rent faktamässiga 

frågor.  

 

 

3.6 Kontrollvariabler 
Vetenskapsrådet menar att samtycke är ett krav för deltagande i en undersökning och att 

barn under 15 år av etiska skäl är känsliga att undersöka och i så fall bör det krävas 

samtycke från målsman (CODEX, 2018). Av detta skäl används ålder som en 

kontrollvariabel där åldern 15 år eller yngre kunde identifieras och exkluderas från 

urvalet.    

 

Den andra kontrollvariabeln var kön där respondenterna fick möjlighet att svara 

“MAN”, “KVINNA” samt en möjlighet att inte ange kön. Denna variabel har som 

funktion att kontrollera om det sker någon skev fördelning mellan kön på respondenter 

som svarar på enkäten.   

 
 
 
3.7 Val av video 
 
För att mäta intentionen att dela en video, samt relationen till MtM-Likeability, ville vi 

välja en video (bilaga 2) som vi visste hade en potential att bli delad via sociala 

medier. En lista med 24 tänkbara videor sammanställdes där varje video anses ha ett 

element av att vara viral, antingen på grund av att de redan innehar fler tusentals 

delningar på sociala medier eller har ett innehåll vilket vi anser kunna ha potential att bli 
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eller vara viralt. Anledningen till att vi ville att videon skulle vara eller ha stor potential 

att bli viral var att vi ville att så många respondenter som möjligt skulle svara positivt på 

frågan huruvida de skulle kunna tänka sig att dela videon med sina vänner på sociala 

medier. Genom att få många respondenter som kunde tänka sig att dela videon kunde vi 

sedan mäta deras intentioner bakom beslutet med hjälp av frågorna i enkäten. 

 

Av de 24 videor i listan valde vi sedan ut en för att använda i vår undersökning. Videon 

”Alexa loses her voice” har cirka 50 miljoner visning på Youtube (YouTube, december 

2018), den har 227 000 likes och 5400 dislikes. Av tidigare nämnda anledningar fann vi 

det värdefullt att använda oss av en ytterst viral video eftersom det gör det möjligt att 

mäta respondenternas uppfattningar om varför de tycker att videon är värd att dela bland 

vänner på sociala medier. En annan fördel med videon är att den har en tydlig 

dramaturgi vilket kan göra den lämplig för att mäta MtM-likeability.   

 

Dock finns det en del nackdelar med valet av videon. Videon är en reklamvideo och är 

således skapad för att sälja en produkt, Amazon Alexa, och kan således tänkas delas 

endast därför att respondenterna är intresserade av produkten. Dock kan även en sådan 

delning vara i linje med Ho och Dempseys (2010) teorier om altruism, att dela för att 

andra kanske har nytta av produkten, och därför ansåg vi att videon är relevant för vår 

studie.  

  

Videon har också en rad kända skådespelare vilket gör att den kanske delas på sociala 

medier enbart på grund av detta faktum. Dock tycker vi att ovan nämnda positiva 

egenskaper väger över och därför finner vi videon lämplig för vår studie trots en del 

negativa aspekter.   

3.7.1 Pilotstudie 

En pilotstudie av enkätens utformning gjordes för att säkerställa både enkätens frågor 

samt enkäten i sin helhet. Detta är särskilt viktigt vid enkätundersökningar eftersom 

ingen intervjuare finns närvarande när respondenter svarar på frågorna (Bryman och 

Bell, 2017, s.266). Vi gjorde ett urval på fem stycken respondenter, samtliga potentiella 

respondenter för studiens slutgiltiga enkät. Eftersom enkäten är utformad med frågor på 

engelska gjorde vi ett urval på fem olika nationaliteter med fem olika nivåer av 

engelska, detta för att försäkra oss om att enkäten är utformad på ett begripligt språk 

oavsett respondentens nivå av engelska. Respondenterna i pilotstudien kom från 
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följande länder; Sverige, Spanien, Grekland, Litauen och USA. Ett kriterium för urval 

av pilot-respondenter var att de är aktiva på Facebook och Instagram. 

 

Efter att respondenterna deltagit i pilotstudien fick de svara på frågorna i tabell 5. 

Respondenterna fick utöver att svara på Ja- och Nej frågorna möjlighet att ge mer 

utförliga svar om så önskades. Samtliga svarade Ja och hade inget mer att tillägga. 

Således gjordes inga ändringar i studiens utformning av enkäten. 

 

 

Questions Yes No 

Did you understand the all questions? 5 0 

Do you like the survey in general? 5 0 

Do you think the amount of questions were good? 5 0 

Do you think the level of english is good in the survey? 5 0 

Tabell 5. Svar i utvärdering av pilotstudie (egen) 

 

 

3.8 Kvalitetsmått 

3.8.1 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet har analyserats efter graden av stabilitet, vilket innebär att om det 

utförs en ytterligare identisk enkätundersökningen på samma urvalsgrupp så ska 

resultatet bli likvärdigt (Trost, 2012). Det finns inget som indikerar att det finns något 

konkret i studien som skulle påvisa ett annat resultat vid en andra enkätundersökning, 

däremot menar Bryman och Bell (2017, s.175) att just för att respondenterna redan 

svarat på enkäten en gång kan det påverka hur de svarar på enkäten en andra gång. 

Exempelvis kan respondenterna ha en annan uppfattning om videon en andra gång 

eftersom de redan känner till videons händelseförlopp. 

 

För att stärka studiens interna reliabilitet användes redan beprövade enkätfrågor skrivna 

av Huang et al. (2012). Dessa enkätfrågor undersökte i huvudsak fem olika faktorer som 

fångades upp genom tre olika underfrågor för att försöka fånga upp alla nyanser. Denna 
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typ av kongruens är viktig för att försäkra sig om att det finns ett samband mellan de 

olika indikatorerna (Trost, 2012). 

 

3.8.2 Cronbach’s Alfa 

Intern reliabilitet kan mätas genom Cronbach’s Alfa (Bryman & Bell, 2017, s.175). 

Cronbach’s Alfa räknar ut den genomsnittliga reliabilitetskoefficienten och ger i sin tur 

en indikation på hur pålitlig studiens Likertskala är (Bryman & Bell, 2017, s.175). 

Alfakoefficienten ligger mellan 0 och 1 där 1 står för en perfekt reliabilitet och 0,7–0,8 

är en accepterad nivå (ibid.). Studiens Cronbach’s Alfa hamnade på 0,872 och anses 

som en väl godkänd nivå av intern reliabilitet (bilaga 7). 

 

3.8.3 Validitet 

För att mäta hur väl studiens indikatorer mäter studiens begrepp analyseras studiens 

validitet (Trost, 2012). Utifrån begreppsvaliditet analyserar vi hur väl måtten avspeglar 

begreppen i fråga, eftersom begreppsvaliditet är nära förknippat med reliabilitet 

(Bryman & Bell, 2017, s.69) och eftersom vi tidigare kommit fram till att studiens 

reliabilitet är hög så tolkar vi begreppsvaliditeten hög likaså. För att mäta studiens olika 

variabler och deras kausala förhållanden samt hur de slutsatser som tas är trovärdiga 

eller inte så analyseras studiens interna validitet (Bryman & Bell, 2017, s.69). Som 

tidigare nämnt baseras majoriteten av studiens frågor i enkätundersökningen i en redan 

beprövad studie och Peer Review-artikel, vilket stärker studiens interna validitet. 

 

Den externa validiteten är en bedömning av studiens generaliseringsbarhet och grundar 

sig i hur väl urval av målgrupp representerar en population (Campbell & Stanley, 1966). 

Dock kan graden av extern validitet aldrig fullständigt svara på i samma utsträckning 

som intern validitet (ibid.). Målet med studien har varit att göra ett urval med så hög 

representativitet för vår population som möjligt även om det kommer med vissa 

begränsningar som att studien är baserad utifrån ett icke-slumpmässigt urval. Enligt 

Krejcie och Morgan (1970) krävs det minst 384 enkätsvar av en population på 1 miljon 

för att resultatet ska kunna generaliseras. Vår valda influencer har cirka 900 000 

(Instagram, 2018) följare och vi fick svar från 480 respondenter, vilket innebär att vi 

kan generalisera resultatet på vår valda influencers samtliga följare. 
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Forskning strävar ständigt efter att kunna generalisera resultatet av en studie i största 

möjliga utsträckning, både till såväl andra situationer och andra grupper (Bryman och 

Bell, 2017, s.180). Detta för att kunna finna så lagliknande principer som möjligt, även 

om inga slutsatser bör generaliseras på andra grupper än de inom populationen (ibid.). 

Eftersom denna studie baseras på ett icke-slumpmässigt urval samt ett 

bekvämlighetsurval så kommer den med vissa begränsningar gällande graden av 

generaliserbarhet (Bryman och Bell, 2017, s.203). 

 

En fjärde syn på studiens validitet är hur väl studien uppfyller kriteriet om ekologisk 

validitet. Det innebär att det ställs krav på vår studie att det resultat vilket studien 

mynnar ut i är tillämpligt i naturliga miljöer och vardag (Bryman & Bell, 2017, s.69). 

Rent konkret innebär det att resultatet bör direkt kunna knytas till det som faktiskt 

händer i människors vardag. Vi påstår att studien uppfyller detta kriterium eftersom 

studien grundar sig i att undersöka ett socialt fenomen som människor stöter på 

dagligen, där respondenten får utsättas för detta fenomen (en reklamvideo) i enkäten.  

 
 
3.9 Omkodning 
 

För att möjliggöra en analys av respondenternas svar i SPSS genomfördes en 

omkodning av svarsalternativen så att varje svar motsvarar ett numeriskt värde. Det 

numeriska värdet -99 användes för att indikera alla de svar som kommer att räknas bort 

och därmed representera ett bortfall. 

 

Fråga om kön Efter omkodning 

Male -99 

Female 1 

Prefer not to say 2 

Tabell 6. Omkodning kön (egen) 

Fråga om ålder Efter omkodning 

15 or younger -99 

16-20 1 
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21-35 2 

36 or older 3 

Tabell 7. Omkodning ålder (egen) 

 

FIRO och MTM-frågor Efter omkodning 

Strongly disagree 1 

Disagree 2 

Partly disagree 3 

Neutral 4 

Partly Agree 5 

Agree 6 

Strongly Agree 7 

Tabell 8. Omkodning FIRO och MTM-frågor (egen) 

 

 

 

 

3.10 Analysmetod 
Denna studie har samlat in data från en enkätundersökning via Google Forms. 

Resultatet från enkätundersökningen har sedan analyserat med analys- och 

statistikverktyget Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). SPSS är ett av de 

mest använda mjukvaruprogrammen vid analys av kvantitativa data (Bryman & Bell, 

2017, s.439). Resultaten har analyserats utifrån deskriptiv analys, faktoranalys, bivariat 

korrelationsanalys och klusteranalys.  

 

3.10.1 Faktoranalys 

Faktoranalys innebär att reducera en stor mängd data till en mer hanterbar dimension av 

faktorer (Pallant, 2010). Detta görs genom att man söker efter underliggande mönster 

och korrelationer mellan variabler som i sin tur kan sammanföras och grupperas ihop 
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(Yong & Pearce, 2013). En faktoranalys gör inte skillnad på hur grupper skiljer sig 

sinsemellan eller testar hypoteser utan hjälper istället till att kategorisera och 

sammanfatta variabler för att skapa en djupare förståelse av insamlade data (Pallant, 

2010). I denna studie baserat faktoranalysen på samtliga frågeställningar i vår 

frågeenkät förutom kontrollvariablerna kön och ålder eftersom de frågorna inte är en del 

av studiens resultat. 

 

För att mäta styrkan av interkorrelationer mellan variablerna och bedöma huruvida data 

lämpar sig för en faktoranalys har vi utfört Bartlett's Test of Sphericity och Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) test (se Tabell 9). Bartlett's Test of Sphericity bör vara 0.05 eller 

mindre och KMO (mellan 0-1) bör vara minst 0.6 för att data ska anses vara lämplig för 

en faktoranalys (Pallant, 2010). Vår värden visar ett KMO på 0,876 och Bartlett's Test 

of Sphericity hamnar på 0 varför vår data lämpar sig väl för en faktoranalys. 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.   0,876 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5164,06 

  df 190 

  Sig. 0 
Tabell 9. KMO och Bartlett’s test (från SPSS, egen) 

 

3.10.2 Bivariat korrelationsanalys 

Pallant (2010) menar att en korrelationsanalys handlar om att hitta styrkan och 

direktionen på linjära samband mellan olika variabler. Korrelationen kan mätas genom 

att räkna ut Pearsons korrelationskoefficient där ett p värde på -1 innebär en perfekt 

negativ korrelation och +1 innebär en perfekt positiv korrelation, ett p värde på 0 

innebär att det inte finns någon korrelation (Pallant, 2010). Vidare menar Pallant (2010) 

att det även är nödvändigt att se till signifikansnivån av korrelationen då denna indikerar 

hur mycket vi kan förlita oss på det uppnådda resultatet. Simonsohn, Nelson och 

Simmons (2014) menar att forskningsresultat sällan publiceras om de ej uppnår en 
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signifikansnivå på minst 0.05 vilket innebär att risken för ett felaktigt samband är 5 på 

100. Denna uppsats analyserar resultat som har en signifikansnivå på 0.05 och 0.01 (risk 

för fel samband 1 på 100).  

 

3.10.3 Klusteranalys 

Syftet med en klusteranalys är att segmentera och identifiera homogena grupper i 

kluster där varje objekt i klustret har så liknande egenskaper som möjligt samtidigt som 

det bör vara så distinkt olika från andra kluster som möjligt (Sarstedt och Mooi, 2019). 

 

 

3.11 Metodkritik 
Kritik kan riktas mot att denna studie är baserad utifrån ett icke-sannolikhetsurval då 

denna typ av urvalsmetod kan riskera att snedvrida resultatet och därmed bidra till ett 

opålitligt resultat (Etikan, 2016). Samtidigt menar Yeager, Krosnick, Chang, Javitz, 

Levendusky, Simpser och Wang (2011) att icke-sannolikhetsurval ej per definition 

innebär missvisande forskningsunderlag utan att det faktiskt kan generera samma 

resultat som sannolikhetsurval. Likaså kan även forcerade sannolikhetsurval utmynna i 

dålig kvalité (Statistiska centralbyrån, 2008). Men hänsyn till populationens omfattning 

gjordes därför ett medvetet icke-sannolikhetsurval med målet att nå ett så representativt 

resultat istället (Banerjee & Chaudhury, 2010). 

 

Enkätundersökningen bestod av en sjugradig Likertskala i en stegs-format. En stegs-

format innebär att varje enkätfråga endast består av sju stycken svarsalternativ, medan 

ett två stegs-format består av sju stycken svarsalternativ samt en utvärderingsfråga om 

hur mycket personen i fråga känner inför sitt svar, det vill säga känner personen sig 

osäker på sitt svar eller säker. Trots att studier visar på att Likertskalor i två stegs-format 

genererar ett procentuellt högre generaliserbart resultat valde vi att inte kompensera vårt 

icke-sannolikhetsurval med två stegs-format på grund av operationaliseringsskäl. 

 

Utformning av enkätens frågor gjordes med hänsyn till Krosnicks (2018) riktlinjer om 

enkätformulering som lägger stor tonvikt på att eftersträva enkla och direkta frågor. 

Även Siniscalco och Auriat (2005) poängterar formuleringen av raka och direkta frågors 

viktiga innebörd. I efterhand kan det ifrågasättas att vissa av frågorna har större grad av 

direkta frågor, exempelvis”I have” eller”I think” medan andra frågor har en mer indirekt 

betoning, exempelvis ”I would” eller ”I could”. Utifrån både Krosnicks (2009) samt 
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Sinscalo och Auriat (2005) bör samtliga frågor ha formulerats i största möjliga direkta 

grad som möjligt, det vill säga ”I have” och ”I think”. Det finns dock inget som tyder på 

att detta har påverkats enkätens resultat. 

 

Med hänsyn till respondenternas totala anonymitet behövde respondenterna av enkäten 

inte fylla i några personliga uppgifter i form av namn eller mejladress, det medför dock 

risken att en respondent kan svara på enkäten mer än en gång utan att detta framgår i 

enkätens resultat vilket leder till omedvetet missvisande resultat. För att minimera 

risken för detta fick respondenterna endast tillgång till enkäten via en knapp där enkäten 

endast kunde svara en gång likaså var enkäten endast tillgänglig i 24 timmar. 

Möjligheten att svara på enkäten mer än en gång fanns men anses som reducerad då det 

skulle kräva ett mer aktivt val av respondenten att svara på den flera gånger. 

 

4. Resultat 
 

4.1 Deskriptiv analys 
En deskriptiv analys (bilaga 3) av vår data visar efter bortfall N=480 deltagande 

respondenter, ålder har ett medelvärde på 1,59 vilket visar på en genomsnittlig ålder på 

23,5 år. Analysen visar på låga standardavvikelsen från medelvärdet där den högsta 

standardavvikelsen har ett värde på 1,781 och berör fråga 8, intentionen att vilja dela 

videon. Lägst standardavvikelse med ett värde på 1,354 har fråga 18 om inkludering och 

om delning av video skulle få hennes vänner att acceptera henne. Ålder och kön hade  

standardavvikelser 0,0 respektive 0,502. 

 

 

4.2 Faktoranalys 
En faktoranalys av insamlade data (bilaga 4) påvisar fem stycken faktorer som 

överstiger ett egenvärde på 1 som visar på ett kumulativt värde av 69,513%. Tabellen 

nedan visar att Faktor 1 är den största faktorn och utgör 32,225% av de fem faktorernas 

totala värden.  

 

Eigenvalues Total % of Variance Cumulative % 

Factor 1 6,445 32,225 32,225 

Factor 2 3,026 15,13 47,354 
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Factor 3 2,017 10,085 57,44 

Factor 4 1,415 7,075 64,515 

Factor 5 1 4,998 69,513 

Tabell 10.  Del ur Total Variance Explained (egen). 
 

 

4.2.1 Faktor 1 – FIRO 

Den första faktorn visar på att en respondent som delar en video tenderar att göra det för 

att uppnå både inkludering och altruism (se Figur 2). Starkast anledning att dela en 

video är att stärka relationer till vänner (Q19-inkludering), bli accepterad av vänner 

(Q18-inkludering), visa att man bryr sig om sina vänner (Q20-altruism) och relationer 

till vänner (Q17-inkludering), där samtliga har ett faktorresultat som överskrider 0,700. 

Även altruism i form av att hjälpa vänner växa på social media (Q22-altruism) och göra 

sina vänner glada (Q21-altruism) ligger tillsammans med kontroll i form av att visa på 

att man har bra smak (Q16-kontroll) och för att förbättra bilden av sig själv (Q15-

kontroll) har ett faktorvärde mellan 0,5 och 0,7. 

 

 
 
 
Figur 2. Faktor 1 (egen). 

 

4.2.2 Faktor 2 - MtM Likeability 

Den andra faktorn utgör ett egenvärde av den totala faktoranalysen på 15,130% och 

visar på en respondent som delar videor utifrån MtM-likeability. Starkast laddning med 

ett faktorvärde som överskrider 0,8 har MtM-likeability i frågan om ”Overall 

Likeability” (Q3-MtM) och positiv uppfattning om videon. Därefter på ett faktorvärde 
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över 0,7, uppfattar respondenten att videon har en positiv trend (Q6-MtM) samt gillar 

videons slut (Q5-MtM). Faktoranalysen visar på en svagare koppling mellan 

respondents intention att dela videon och att respondenten tycker om videons början 

(Q4-MtM) (se Figur 3). 

 

 
Figur 3. Faktor 2 (egen) 

 

 

4.2.3 Faktor 3 (intention), 4 (empati) och 5 (kontroll) 

Faktor 3 utgör 10,085% av faktoranalysens egenvärde och visar på en norm om att 

intentionen att dela videon grundar sig både i att prata med vänner om videon (Q9-

Intention), vilja dela videon (Q8-intention) och informera vänner vart videon kan hittas 

(Q10-intention). Faktor 4 utgör 7,075% av egenvärdet och visar på att en respondent 

som funderar över om hon och hennes vänner känner samma inför videon (Q12-empati) 

troligtvis även funderar över hur ens vänner skulle reagera på videon (Q13-empati) samt 

om respondentens vänner skulle vara intresserade av videon (Q11-emapti). Faktor 5 

utgör endast 4,998% av egenvärdet och visar på att en respondent som anser att dela 

videon visar på att hon har bra smak (Q16-kontroll) troligtvis anser att videon skulle 

stärka uppfattningen om henne (se Figur 4). 
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Figur 4. Faktor 3, 4, 5 (egen). 

 
 

4.3 Bivariat korrelationsanalys 

 

4.3.1 MtM Likeability och intentionen att dela 

Resultaten visar inga starka samband mellan hur respondenterna uppfattar videon och 

deras intentioner att dela videon vidare med sina vänner på sociala medier. Ingen av 

frågorna som rörde MtM-likeability hade någon stark korrelation med frågorna som 

rörde intentionen att dela videon vidare. Se Tabell 11. För den fullständiga bivariata 

korrelationsanalysen se bilaga 6. 
 

 

Question 8 Intention to 
share video, I would 

consider sharing 

Question 9 Intention to 
share video, I would talk 
to my friends about video 

Question 10 Intention to 
share video, I would tell my 
friends where to find video 

Question 3 MtM 
Likeability, Overall 
positive 

Pearson 
Correlation 

,326** ,352** ,299** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Question 4 MtM 
Likeability, 

Beginning of video 

Pearson 

Correlation 

,144** ,171** ,159** 

Sig. (2-tailed) 2 0 0 

N 480 480 480 

Question 5 MtM 

Likeability End of 
video 

Pearson 

Correlation 

,327** ,322** ,326** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 
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Question 6 MtM 
Likeability, Positive 
trend 

Pearson 
Correlation 

,309** ,331** ,310** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Question 7 MtM 
Likeability, Standout 
moment 

Pearson 
Correlation 

,291** ,285** ,191** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Tabell 11. Korrelation MtM-Likeability och Intention (egen). 

 

Ingen av frågorna har ett samband som är starkare än (0,352**). Resultaten av vår 

undersökning visar ingen stark korrelation mellan frågor rörande videons innehåll 

(MtM-likeability) och övriga frågor. 

 

4.3.2 Altruism och Inkludering 

Resultaten visar ett starkt samband mellan frågor som rör altruism och frågor som rör 

inkludering (tabell 12). Respondenter som har svarat positivt på frågan om att dela är ett 

sätt att visa att de bryr sig om sina vänner (Q20-altruism) har en stark positiv 

korrelationen (0,652**) med frågan om delningen kan stärka relationen med 

respondentens vänner (Q19-inkludering). Frågan huruvida respondenterna anser att 

delandet av objektet kan vara ett sätt att hjälpa vänner växa på sociala medier (Q22-

altruism) hade en stark korrelation med frågorna om en delning kan hjälpa mina vänner 

att acceptera mig (Q18-inkludering) samt frågan om delningen kan stärka relationen 

med respondentens vänner (Q19-inkludering), korrelationen var (0,603**) respektive 

(0,606**).  

 

 

 

Question 20 Altruism, 
A way for me to show 

that I care about my 
friends 

Question 21 Altruism, 
Forwarding the video is a 

way to make my friends 
happy 

Question 22 Altruism, 
Forwarding the video could 

help my friends grow on 
social media 

Question 17 Inklusion, 
maintain my 

relationship with my 
friends 

Pearson 
Correlation ,536** ,386** ,488** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 
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Question 18 Inklusion, 
Could make my friends 

accept me 

Pearson 
Correlation ,537** ,386** ,603** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Question 19 Inklusion, 

Could strengthen my 
relationship to my 

friends 

Pearson 
Correlation ,652** ,501** ,606** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Tabell 12. Altruism och Inkludering (egen).  

 

 

Dock visar resultaten endast svaga samband mellan frågor gällande intentionen att dela 

videon med sina vänner och frågor gällande altruism och inkludering.  

 

4.3.3 Inkludering och Kontroll  

Resultatet (Tabell 13) visar också ett starkt samband mellan faktorn inkludering och 

faktorn kontroll. Till exempel har (Q19-inkludering), att dela kan stärka mina vänners 

band till mig, ett positivt samband (0,614**) med (Q15-kontroll), att dela videon kan 

förbättra mina vänners bild av mig. Likaså har (Q18-inkludering), att dela kan få mina 

vänner att acceptera mig, ett starkt positivt samband (0,638**) med (Q15-kontroll), att 

dela videon kan förbättra mina vänners bild av mig. Resultatet visar således ett positivt 

samband mellan inkludering och kontroll. 

 

 
Question 14 Controll, 
Forwarding the video 

would get me noticed 

Question 15 Controll, 
Forwarding the video 

would improve my friends 

image of me 

Question 16 Controll, 
Forwarding the video 

would show my friends that 

I have good taste. 

Question 17 Inklusion, 
maintain my 

relationship with my 

friends 

Pearson 
Correlation 

,467** ,593** ,549** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Question 18 Inklusion, 
Could make my friends 

accept me 

Pearson 

Correlation 

,439** ,638** ,592** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 
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Question 19 Inklusion, 
Could strengthen my 

relationship to my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,422** ,614** ,572** 

Sig. (2-tailed) 0 0 0 

N 480 480 480 

Tabell 13. Inkludering och Kontroll (egen). 

 

4.3.4 Empati 

Resultaten visar endast svaga samband mellan empati och de andra faktorerna, och det 

kan således inte bekräftas någon betydande korrelation mellan empati och intentionen 

att dela virala videor. 

 

4.3.5 Altruism och Kontroll   

Resultat visar även ett positivt samband mellan faktorerna altruism och kontroll. (Q22-

altruism), delandet av objektet kan vara ett sätt att hjälpa vänner växa på sociala medier, 

hade ett starkt positivt samband med (Q15-kontroll), vidarebefordran av videon skulle 

förbättra mottagarnas bild av mig och (Q16-kontroll) vidarebefordran av videon skulle 

visa mina vänner att jag har god smak (Pearson Värde (0,517**) respektive (0,502**)). 

Se Tabell 14. 
 
 

 

Question 14 
Controll, 

Forwarding the 

video would get me 
noticed 

Question 15 Controll, 
Forwarding the video 

would improve my 
friends image of me 

Question 16 Controll, 
Forwarding the video 

would show my friends 
that I have good taste. 

Question 20 Altruism, 

A way for me to show 
that I care about my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,320** ,455** ,452** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 

N 480 480 480 

Question 21 Altruism, 
Forwarding the video is 
a way to make my 

friends happy 

Pearson 
Correlation 

,294** ,367** ,460** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 
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N 480 480 480 

Question 22 Altruism, 

Forwarding the video 
could help my friends 
grow on social media 

Pearson 

Correlation 

,365** ,517** ,502** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0 0 

N 480 480 480 

Tabell 14. Altrusim och Kontroll (egen). 

 

4.4 Klusteranalys 
 
Vi valde att dela in respondenternas svar i fem olika kluster eftersom det lämpade sig 

bäst när vi genomförde klusteranalysen. Dessa fem kluster gav en god överblick över 

hur de olika svaren hade grupperat sig. I bilaga 5 återfinns hela klusteranalysen. 

 

4.4.1 Kluster 1 - Neutrala Nelly 

Kluster 1 är det största klustret och innehåller 125 respondenter och har den näst yngsta 

medelåldern. Utmärkande för detta kluster är att samtliga frågor rörande intention att 

dela videon besvarades med svarsalternativet neutral. Detta trots att Neutrala Nelly inte 

hade några negativa svar angående MtM Likeability och svarade med 6 på frågan om 

Overall Likeability. Den faktor som är viktigast för Neutrala Nelly är empati och den 

faktorn som har minst betydelse är inkludering. Neutrala Nelly behöver antagligen en 

mycket stark anledning att dela virala videor även om hon tycker om videon i sig. Om 

hon bestämmer sig för att dela kommer hon fundera mycket på hur delningen kommer 

att påverka mottagaren.   

 

4.4.2 Kluster 2 - Delande Danielle 

Kluster 2 är det näst största klustret med 97 respondenter och har den högsta medelålder 

tillsammans med kluster 4. Delande Danielle är den som har mest positiva svar på 

frågan om hon skulle dela videon med sina vänner på sociala medier. Kluster 2 är även 

det klustret som svara genomgående högst på MtM-likeability frågorna där alla frågor 

fått 6. Även för Delande Danielle är empati den viktigaste faktorn förutom den om 

MtM-likeability. Delande Danielle kommer att dela en viral video med sina vänner på 
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sociala medier om hon tycker om innehållet och om det påverkar hennes vänner på ett 

positivt sätt. 

 

4.4.3 Kluster 3 - Positiva Pia 

Kluster 3 är det minsta klustret med 73 respondenter och har den nästa högsta 

medelåldern. Positiva Pia är den enda som ej har några svar lägre än fyra, det vill säga 

inga svar som kan anses vara negativa. Positiva Pia tycker om videon och är positivt 

inställd till att dela den med sina vänner. Det finns ingen speciell faktor som sticker ut 

för Positiva Pia, utan hon lägger ungefär lika stor vikt vid alla faktorer när beslut om att 

dela ska fattas. 

 

4.4.4 Kluster 4 - Kluriga Klara 

Kluster 4 är det näst minsta klustret med 87 respondenter och har den högsta 

medelåldern tillsammans med kluster 2.  Det är svårt att veta hur Kluriga Klara 

motiveras att dela virala videor med sina vänner. Hon har positivt inställd till videons 

innehåll men är negativt inställd till att dela videon med sina vänner på sociala medier. 

Empati är en viktig faktor för Kluriga Klara och om hon väljer att dela videon är det 

viktig för henne att hennes vänner reagerar positivt på delningen och blir glada av 

innehållet. 

 

4.4.5 Kluster 5 - Svårflörtade Sally 

Kluster 5 är det näst största klustret med 98 respondenter och det är det kluster som har 

överlägset lägst medelålder. Svårflörtade Sally är inte positivt inställd till någon av 

frågorna och inget svar har ett högre värde än 4 på Likertskalan. Hon är neutralt inställd 

till innehållet i videon samtidigt som hon är mycket negativt inställd till att dela videon 

med sina vänner. Svårflörtade Sally är negativt inställd till alla faktorer utom empati 

vilken hon har en neutral inställning till. Hon lägger minst vikt vid faktorerna 

inkludering och altruism där vissa frågor besvarades med en etta. 
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5. Diskussion 
 
Tidigare forskning inom området (Huang et al. 2012, Ho & Dempsey, 2010) har till stor 

del inriktat sig på interpersonella faktorer som handlar om hur själva delningen av 

videon kommer att påverka den som delar, men också hur det kommer att påverka den 

som blir tilldelad videon. Resultatet från vår studie stämmer överens med forskning från 

Ho och Dempsey (2010) som visar att inkludering, altruism och kontroll är de faktorer 

som har störst inverkan på intentionen att dela objekt på sociala medier. Ho och 

Dempsey (2010) har dock två olika definitioner av inkludering. Dels pekar de på den 

typ av inkludering som innebär att mäta till vilken grad medlemmar ur den sociala 

gruppen är villiga att sticka ut från mängden. Den andra typen av inkludering handlar 

om behovet av att bli accepterad och känna starka band till gruppens medlemmar. Det är 

den sistnämnda definitionen av inkludering som vår studie har kunnat bekräfta som en 

faktor bakom intentionen att dela virala videor på internet, tillsammans med altruism 

och kontroll.    

 

Om en video ska delas med vänner på internet måste den som delar känna att delningen 

kommer att stärka relationen till den som är mottagare. Vår faktoranalys visade på ett 

klart sätt att frågor som rörde att stärka band till sina vänner och att bli accepterad var 

de viktigaste faktorerna vid beslutet att dela videon. Det är således även så att själva 

delningen av videon måste inge en känsla av att bli accepterad i den sociala gruppen. En 

intention att dela en video med vänner kan också skapas om detta förväntas leda till en 

förstärkt relation till gruppen.  Intentionen kan även skapas om det kan innebära en 

acceptans av avsändarens roll i gruppen. Detta eftersom delningen kan uppskattas av 

gruppen och därmed bekräfta att avsändaren har liknande tycke och smak som övriga 

medlemmar. 

 

Vår studie visade att även altruism spelar roll för intentionen att dela en video på 

internet. Här blir själva delningen ett sätt att visa gruppen tillgivenhet och låta den veta 

att avsändaren bryr sig om gruppens medlemmar. Delningen kan i detta sammanhang 

således handla om att sprida ett objekt till gruppen vilket kan antas vara till gruppens 

fördel på ett eller annat sätt. Dessa resultat var tydliga hos de respondenter som 

hamnade i kluster 2, Delande Danielle. Hon är den typ av respondent som är mest 

positivt inställd till att dela videon med sina vänner på sociala medier. För Delande 

Danielle är det viktigt att hennes vänner uppfattar den virala videon på samma sätt som 

hon själv gör, annars skulle hon förmodligen vara tveksam till att dela det. Detta kan 



 

47 
 

även anses vara en utveckling av Feick och Prices (1987) forskning om ”Market 

Maven”, en individ som är villig att dela med sig av nyttig kunskap om produkter av 

altruistiska skäl, men som även kan tänkas vilja uppnå en känsla av inkludering.  

  

Både inkludering och altruism är till viss del kopplad till faktorn kontroll. Resultat från 

insamlade data visar på en stark korrelation mellan frågor om inkludering och frågor 

rörande kontroll. Positiva svar gällande inkludering hade en positiv korrelation med 

frågan huruvida en delning kan hjälpa till att förstärka vänners bild av den som delar. 

Kontroll handlar i detta sammanhang om att avsändare vill kontrollera bilden av sig 

själv i gruppen. Genom att dela ”rätt” video med den sociala gruppen på internet kan 

avsändaren uppvisa sin goda smak för gruppen och på så sätt kontrollera den bild som 

visas upp.  

 

Resultaten i vår studie har visst stöd i tidigare forskning, men motsäger också en del 

tidigare forskningsresultat. Det mest uppseendeväckande är att våra resultat visar att 

empati spelar en liten roll vid beslutet att dela en video. Huang et al. (2012) menar att 

empati är en av de viktigaste faktorerna som skapar en intention att dela virala videor på 

internet. De menar att empati handlar om relationen mellan avsändaren och mottagaren 

och att delningen handlar om avsändarens värme, medkänsla och oro för mottagaren. 

Resultatet av vår studie visar också på vikten av en god relation mellan avsändaren och 

mottagaren, men till skillnad från Huang et al. (2012) handlar denna relation istället om 

att avsändaren vill uppnå en känsla av inkludering och är därför mån om att dela sådana 

saker som hon tror att mottagaren också skulle uppskatta, för att på så vis förstärka sin 

roll i den sociala gruppen. Här kan det röra sig om en begreppsförvirring där Huang et 

al. definition av empati istället handlar om en typ av inkludering i gruppen. Enligt 

Huang et al (2012) handlar empati om oror för andra medan inkludering handlar om 

behovet av att tillhöra en grupp. Våra resultat visar att inkludering och altruism täcker in 

båda dessa behov. Detta eftersom vår faktoranalys visar att det är viktigt att delningen 

kan hjälpa vänner att växa på sociala medier, samtidigt som inkludering är den främsta 

faktorn bakom beslutet att dela videon. Våra resultat kan därför fungera som ett 

förtydligande av forskningen inom området eftersom altruism och inkludering täcker in 

fler aspekter än bara empati, och kan därför göra det tydligare att identifiera nyanser i de 

olika faktorer bakom intentionen att dela.   
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Huang et al. (2012) menar även att videokvalitet är en viktig faktor bakom intention att 

dela virala videor på internet. Vår studie har inte kunnat finna några tydliga kopplingar 

mellan videokvalitet och intentionen att dela en viral video. Själva innehållet i en video 

har betydelse för dess förmåga att bli viral. Detta har vi kunnat se eftersom de kluster av 

respondenter som svarat negativt på frågan om de skulle tänka sig att dela videon med 

sina vänner, inte heller svarar engagerat i frågorna som rör inkludering, altruism och 

kontroll. Därför torde det vara så att den virala videons innehåll iallafall bör vara 

tillräckligt engagerande så att en första tanke på att eventuellt dela innehållet vidare 

uppstår. 

 

Dock kan vårt resultat inte bekräfta Shehu et als. (2016) slutsatser som menar att en 

reklamvideos början, slut och “peak”-effekter är det som skapar en intention att dela 

innehållet. Våra resultat visar istället på att videons övergripande innehåll har en 

påverkan på den initiala intentionen att dela videon med vänner, men att det efter det är 

tankar om inkludering, altruism och i viss mån kontroll som är de direkt avgörande 

faktorerna. 

 

Dessa resultat ställer således marknadsförare inför ett dilemma när en viral reklamvideo 

ska skapas. Som vi kunde se i klusteranalysen krävde det näst största klustret, 

Svårflörtade Sally, ett väldigt engagerande innehåll för att kunna tänka sig att dela 

innehållet vidare till andra. Dock visar vårt resultat, och tidigare forskning, att det krävs 

mer än ett innehåll av hög kvalité för att det ska delas bland vänner på sociala medier. 

Det är tydligt att eWOM skapas om det kan uppfylla de känslomässiga behoven som 

den som delar vill uppnå. Dessa behov kan relateras tillbaka till FIRO teorin från 

William Shutz (1959) som utgår från antagandet att ”människor behöver människor”. 

Dilemmat består således i att även om det kan vara relativt lätt att skapa en reklamvideo 

på internet med bra och engagerande innehåll, så kan det vara svårt att skapa en 

reklamvideo som kommer att uppfylla det känslomässiga behov som krävs för att 

videon ska bli viral.  Det krävs således en djup förståelse om det olika interpersonella 

faktorerna som verkar inom de grupper till vilka en viral videon riktar sig.  

 

 

 

6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att analysera vilka faktorer som ligger bakom beslutet att 
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dela en viral video med vänner på internet. Resultatet från denna studie demonstrerar på 

ett klart sätt att inkludering, altruism och i viss mån kontroll, är de faktorer som främst 

beaktats när ett beslut om att dela en video tas. Studien bidrar till forskningen om 

interpersonella beteendefaktorer som ligger till grund för intentionen att dela virala 

videor på internet (se Figur 5).  
 

 
Figur 5. Intentionen att dela video (egen). 
 

6.1 Teoretiskt bidrag 
 
Resultatet visar på att inkludering och altruism är de två grundfaktorer som skapar en 

intention att dela en video med vänner på internet. Tidigare forskning har redan 

demonstrerat att altruism och inkludering är en anledning till videodelning (Ho & 

Dempsey, 2010), men denna studie visar på att inkludering specifikt rör sig om att 

stärka sina band till vänner för att känna sig accepterad av sina gruppmedlemmar, 

medan altruism innebär att visa omtanke mot sina vänner i gruppen. Att dela en video är 

till viss del även kopplat till faktorn kontroll i form av att kunna kontrollera bilden av 

sig själv gentemot sin grupp. Detta styrker därmed tidigare forskning som säger att 

FIRO-teorin ligger till grund för delning av videor (Huang et al., 2012, Ho & Dempsey, 
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2010) samtidigt som vårt forskningsresultat motsäger tidigare teorier om empati som en 

grundläggande faktor (Huang et al. 2012). Studien visar att det snarare rör sig om att 

inkludering kan ha misstagits för empati. 

 

Inte heller finns det något i denna studie som styrker Shehu et als. (2016) teori om att 

Moment-to-Moment Likeability ligger till grund för delning av videor, det rör sig 

snarare om en övergripande uppfattning om videon som i sin tur väcker känslor i form 

av altruism, inkludering och till viss del kontroll. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 
 
Denna studie vänder sig till marknadsförare inom ämnesområdet. Studien bidrar med ett 

underlag som kan förklara vilka praktiska aspekter som bör tas i beaktning vid skapande 

av virala reklamvideor. Detta innebär rent konkret för praktiska marknadsförare att 

tänka dels på videons engagemang men även förstå vikten av vilken social grupp videon 

riktar sig till. Grupper måste kunna känna starka band till varandra och spridning av 

budskapet bör uppmuntra till en känsla av inkludering. Segmentering kan ske efter 

mottagarnas inbördes relation till varandra. Det innebär således att inkludering och 

altruism bör vara faktorer att ta i beaktning vid skapande av virala (reklam)videor. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna studie analyserar bakomliggande faktorer hos kvinnors intention att dela videor. 

Således kan fortsatt forskning rikta sig till andra målgrupper, förslagsvis män. Det är 

även relevant att utföra en större undersökning där intentionen hos både skapare och 

mottagare av virala videor analyseras för att kunna påträffa eventuella likheter och 

skillnader hos dessa olika grupper.  
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Bilaga 1 - Enkät 
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Bilaga 2 - Länk till videon 
 
https://youtu.be/J6-8DQALGt4 
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Bilaga 3 - Deskriptiv Analys 
 

Descriptive Statistics 
 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

What is your Gender? 480 1,0 1,0 1,000 0 

What is your age? 480 1 3 1,59 502 

Question 3 MtM Likeability, Overall positive 480 1 7 5,43 1,415 

Question 4 MtM Likeability, Beginning of video 480 1 7 4,91 1,411 

Question 5 MtM Likeability End of video 480 1 7 5,25 1,585 

Question 6 MtM Likeability, Positive trend 480 1 7 5,07 1,574 

Question 7 MtM Likeability, Standout moment 480 1 7 4,96 1,503 
Question 8 Intention to share video, I would 
consider sharing 480 1 7 3,71 1,913 
Question 9 Intention to share video, I would talk to 
my friends about video 480 1 7 3,94 1,781 
Question 10 Intention to share video, I would tell 
my friends where to find video 480 1 7 3,69 1,759 
Question 11 Empathy I would consider whether or 
not my friends would be interested 480 1 7 4,94 1,616 
Question 12 Empathy, I would consider whether or 
not my friends would feel the same as me 480 1 7 4,88 1,569 
Question 13 Empathy, I would consider whether or 
not my friends on social media would react 
favourably 480 1 7 4,84 1,530 
Question 14 Controll, Forwarding the video would 
get me noticed 480 1 7 3,45 1,635 
Question 15 Controll, Forwarding the video would 
improve my friends image of me 480 1 7 2,66 1,482 
Question 16 Controll, Forwarding the video would 
show my friends that I have good taste. 480 1 7 3,12 1,678 
Question 17 Inklusion, maintain my relationship 
with my friends 480 1 7 2,83 1,683 
Question 18 Inklusion, Could make my friends 
accept me 480 1 7 2,09 1,354 
Question 19 Inklusion, Could strengthen my 
relationship to my friends 480 1 7 2,51 1,599 
Question 20 Altruism, A way for me to show that I 
care about my friends 480 1 7 2,74 1,678 
Question 21 Altruism, Forwarding the video is a 
way to make my friends happy 480 1 7 3,56 1,885 
Question 22 Altruism, Forwarding the video could 
help my friends grow on social media 480 1 7 2,34 1,390 

Valid N (listwise) 480 
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Bilaga 4 – Rotaded Factor Matrix 

Rotated Factor Matrix Factor     

Questions 1 2 3 4 5 
Question 19 Inklusion, Could strengthen my relationship 
to my friends 0,885     

Question 18 Inklusion, Could make my friends accept me 0,766    0,249 
Question 20 Altruism, A way for me to show that I care 
about my friends 0.742     
Question 17 Inklusion, maintain my relationship with my 
friends 0,741    0,206 
Question 22 Altruism, Forwarding the video could help 
my friends grow on social media 0,681     
Question 16 Controll, Forwarding the video would show 
my friends that I have good taste. 0,563  0.251  0,56 
Question 21 Altruism, Forwarding the video is a way to 
make my friends happy 0,535 0,241 0,279   

Question 3 MtM Likeability, Overall positive  0,891    

Question 5 MtM Likeability End of video  0,78    

Question 6 MtM Likeability, Positive trend  0,744    

Question 4 MtM Likeability, Beginning of video  0,474    

Question 7 MtM Likeability, Standout moment  0,239 0,238   
Question 9 Intention to share video, I would talk to my 
friends about video  0,232 0,784   
Question 8 Intention to share video, I would consider 
sharing  0,205 0,775   
Question 10 Intention to share video, I would tell my 
friends where to find video   0,771   
Question 13 Empathy, I would consider whether or not 
my friends on social media would react favourably    0,838  
Question 12 Empathy, I would consider whether or not 
my friends would feel the same as me    0,797  
Question 11 Empathy I would consider whether or not my 
friends would be interested    0,702  
Question 15 Controll, Forwarding the video would 
improve my friends image of me 0,596    0,684 
Question 14 Controll, Forwarding the video would get me 
noticed 0,405    0,464 

Extraction Method: Maximum Likelihood.      

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.      
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Bilaga 5a – Klusteranalys 
 
 

Number of Cases in each Cluster 

Cluster 

1 125,000 

2 97,000 

3 73,000 

4 87,000 

5 98,000 

Valid 480,000 

Missing 0 
 

	

Bilaga 5b - Klusteranalys 
 

Final Cluster Centers 
 

Cluster 

Neutrala 
Nelly 

Delande 
Danielle 

Positiva 
Pia 

Kluriga 
Klara 

Svårflörtade 
Sally 

What is your age? 1,58 1,61 1,60 1,61 1,53 
Question 3 MtM Likeability, Overall 
positive 6 6 6 5 4 
Question 4 MtM Likeability, Beginning of 
video 5 6 5 5 4 

Question 5 MtM Likeability End of video 6 6 6 4 4 

Question 6 MtM Likeability, Positive trend 5 6 6 4 4 
Question 7 MtM Likeability, Standout 
moment 5 6 5 5 4 
Question 8 Intention to share video, I would 
consider sharing 4 6 5 3 2 
Question 9 Intention to share video, I would 
talk to my friends about video 4 5 5 3 2 
Question 10 Intention to share video, I 
would tell my friends where to find video 4 5 5 3 2 
Question 11 Empathy I would consider 
whether or not my friends would be 
interested 5 6 5 5 4 
Question 12 Empathy, I would consider 
whether or not my friends would feel the 
same as me 5 6 5 5 4 
Question 13 Empathy, I would consider 
whether or not my friends on social media 
would react favourably 5 5 5 5 4 
Question 14 Controll, Forwarding the video 
would get me noticed 3 4 5 4 2 
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Question 15 Controll, Forwarding the video 
would improve my friends image of me 2 2 5 3 2 
Question 16 Controll, Forwarding the video 
would show my friends that I have good 
taste. 2 3 5 4 2 
Question 17 Inklusion, maintain my 
relationship with my friends 2 3 5 4 2 
Question 18 Inklusion, Could make my 
friends accept me 1 2 4 3 1 
Question 19 Inklusion, Could strengthen my 
relationship to my friends 1 2 5 3 1 
Question 20 Altruism, A way for me to 
show that I care about my friends 2 3 4 4 2 
Question 21 Altruism, Forwarding the video 
is a way to make my friends happy 3 5 5 4 2 
Question 22 Altruism, Forwarding the video 
could help my friends grow on social media 2 2 4 3 1 
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Bilaga 6 – Bivariat korrelationsanalys 
 

  

What is 
your 

Gender? 
What is 

your age? 

Question 3 
MtM 

Likeability, 
Overall 
positive 

Question 4 
MtM 

Likeability, 
Beginning 
of video 

Question 5 
MtM 

Likeability 
End of 
video 

What is your Gender? Pearson 
Correlation 

. a . a . a . a . a 

Sig. (2-
tailed) 

          

N 480 480 480 480 480 
What is your age? Pearson 

Correlation 
. a 1 ,111* -,004 ,089 

Sig. (2-
tailed) 

    ,015 ,927 ,052 

N 480 480 480 480 480 
Question 3 MtM 
Likeability, Overall 
positive 

Pearson 
Correlation 

. a ,111* 1 ,448** ,739** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,015   ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 4 MtM 
Likeability, Beginning of 
video 

Pearson 
Correlation 

. a -,004 ,448** 1 ,296** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,927 ,000   ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 5 MtM 
Likeability End of video 

Pearson 
Correlation 

. a ,089 ,739** ,296** 1 

Sig. (2-
tailed) 

  ,052 ,000 ,000   

N 480 480 480 480 480 
Question 6 MtM 
Likeability, Positive 
trend 

Pearson 
Correlation 

. a ,055 ,690** ,459** ,636** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,226 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 7 MtM 
Likeability, Standout 
moment 

Pearson 
Correlation 

. a -,008 ,260** ,098* ,277** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,862 ,000 ,032 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 8 Intention to 
share video, I would 
consider sharing 

Pearson 
Correlation 

. a ,016 ,326** ,144** ,327** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,726 ,000 ,002 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 9 Intention to 
share video, I would 
talk to my friends about 
video 

Pearson 
Correlation 

. a ,009 ,352** ,171** ,322** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,839 ,000 ,000 ,000 
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N 480 480 480 480 480 
Question 10 Intention 
to share video, I would 
tell my friends where to 
find video 

Pearson 
Correlation 

. a ,051 ,299** ,159** ,326** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,268 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 11 Empathy  I 
would consider whether 
or not my friends would 
be interested 

Pearson 
Correlation 

. a ,035 ,194** ,101* ,163** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,445 ,000 ,027 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 12 Empathy, I 
would consider whether 
or not my friends would 
feel the same as me 

Pearson 
Correlation 

. a ,050 ,150** ,072 ,091* 

Sig. (2-
tailed) 

  ,276 ,001 ,117 ,045 

N 480 480 480 480 480 
Question 13 Empathy, I 
would consider whether 
or not my friends on 
social media would 
react favourably 

Pearson 
Correlation 

. a ,022 ,196** ,094* ,146** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,624 ,000 ,040 ,001 

N 480 480 480 480 480 
Question 14 Controll, 
Forwarding the video 
would get me noticed 

Pearson 
Correlation 

. a ,075 ,169** ,055 ,144** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,100 ,000 ,228 ,002 

N 480 480 480 480 480 
Question 15 Controll, 
Forwarding the video 
would improve my 
friends’ image of me 

Pearson 
Correlation 

. a ,057 ,094* ,022 ,083 

Sig. (2-
tailed) 

  ,210 ,040 ,635 ,068 

N 480 480 480 480 480 
Question 16 Controll, 
Forwarding the video 
would show my friends 
that I have good taste. 

Pearson 
Correlation 

. a ,066 ,204** ,062 ,193** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,148 ,000 ,177 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 17 Inklusion, 
maintain my 
relationship with my 
friends 

Pearson 
Correlation 

. a ,046 ,169** ,085 ,133** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,315 ,000 ,063 ,004 

N 480 480 480 480 480 
Question 18 Inklusion,  
could make my friends 
accept me 

Pearson 
Correlation 

. a ,023 ,059 -,023 ,078 

Sig. (2-
tailed) 

  ,619 ,199 ,611 ,087 

N 480 480 480 480 480 
Question 19 Inklusion, 
could strengthen my 
relationship to my 
friends 

Pearson 
Correlation 

. a ,000 ,104* ,020 ,085 

Sig. (2-
tailed) 

  ,993 ,023 ,666 ,063 

N 480 480 480 480 480 
Question 20 Altruism,  
A way for me to show 
that I care about my 
friends 

Pearson 
Correlation 

. a -,025 ,001 ,007 ,018 

Sig. (2-
tailed) 

  ,588 ,984 ,874 ,697 

N 480 480 480 480 480 
Question 21 Altruism, 
Forwarding the video is 

Pearson 
Correlation 

. a ,013 ,305** ,129** ,266** 
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a way to make my 
friends happy 

Sig. (2-
tailed) 

  ,768 ,000 ,005 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 22 Altruism, 
Forwarding the video 
could help my friends 
grow on social media 

Pearson 
Correlation 

. a ,014 ,039 ,124** ,047 

Sig. (2-
tailed) 

  ,765 ,395 ,007 ,308 

N 480 480 480 480 480 

 

  

Question 6 
MtM 

Likeability, 
Positive 

trend 

Question 7 
MtM 

Likeability, 
Standout 
moment 

Question 8 
Intention 
to share 
video, I 
would 

consider 
sharing 

Question 9 
Intention 
to share 
video, I 

would talk 
to my 
friends 
about 
video 

Question 
10 

Intention 
to share 
video, I 

would tell 
my friends 
where to 
find video 

What is your Gender? Pearson 
Correlation 

. a . a . a . a . a 

Sig. (2-
tailed) 

          

N 480 480 480 480 480 
What is your age? Pearson 

Correlation 
,055 -,008 ,016 ,009 ,051 

Sig. (2-
tailed) 

,226 ,862 ,726 ,839 ,268 

N 480 480 480 480 480 
Question 3 MtM 
Likeability, Overall 
positive 

Pearson 
Correlation 

,690** ,260** ,326** ,352** ,299** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 4 MtM 
Likeability, Beginning of 
video 

Pearson 
Correlation 

,459** ,098* ,144** ,171** ,159** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,032 ,002 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 5 MtM 
Likeability End of video 

Pearson 
Correlation 

,636** ,277** ,327** ,322** ,326** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 6 MtM 
Likeability, Positive 
trend 

Pearson 
Correlation 

1 ,222** ,309** ,331** ,310** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 7 MtM 
Likeability, Standout 
moment 

Pearson 
Correlation 

,222** 1 ,291** ,285** ,191** 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
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Question 8 Intention to 
share video, I would 
consider sharing 

Pearson 
Correlation 

,309** ,291** 1 ,701** ,681** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 9 Intention to 
share video, I would 
talk to my friends about 
video 

Pearson 
Correlation 

,331** ,285** ,701** 1 ,697** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000   ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 10 Intention 
to share video, I would 
tell my friends where to 
find video 

Pearson 
Correlation 

,310** ,191** ,681** ,697** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000   

N 480 480 480 480 480 
Question 11 Empathy  I 
would consider whether 
or not my friends would 
be interested 

Pearson 
Correlation 

,164** ,079 ,178** ,163** ,142** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,084 ,000 ,000 ,002 

N 480 480 480 480 480 
Question 12 Empathy, I 
would consider whether 
or not my friends would 
feel the same as me 

Pearson 
Correlation 

,097* ,061 ,115* ,091* ,090* 

Sig. (2-
tailed) 

,035 ,183 ,012 ,047 ,050 

N 480 480 480 480 480 
Question 13 Empathy, I 
would consider whether 
or not my friends on 
social media would 
react favourably 

Pearson 
Correlation 

,186** ,131** ,190** ,150** ,096* 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,004 ,000 ,001 ,036 

N 480 480 480 480 480 
Question 14 Controll, 
Forwarding the video 
would get me noticed 

Pearson 
Correlation 

,202** ,192** ,314** ,239** ,306** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 15 Controll, 
Forwarding the video 
would improve my 
friends’ image of me 

Pearson 
Correlation 

,161** ,158** ,289** ,290** ,310** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 16 Controll, 
Forwarding the video 
would show my friends 
that I have good taste. 

Pearson 
Correlation 

,235** ,173** ,388** ,372** ,365** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 17 Inklusion, 
maintain my 
relationship with my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,184** ,095* ,224** ,233** ,239** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,038 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 18 Inklusion,  
could make my friends 
accept me 

Pearson 
Correlation 

,093* ,107* ,274** ,231** ,261** 

Sig. (2-
tailed) 

,042 ,019 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 19 Inklusion, 
could strengthen my 

Pearson 
Correlation 

,092* ,074 ,252** ,237** ,220** 
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relationship to my 
friends 

Sig. (2-
tailed) 

,044 ,103 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 20 Altruism,  
A way for me to show 
that I care about my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,070 ,094* ,221** ,181** ,223** 

Sig. (2-
tailed) 

,123 ,040 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 21 Altruism, 
Forwarding the video is 
a way to make my 
friends happy 

Pearson 
Correlation 

,292** ,162** ,380** ,375** ,352** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 22 Altruism, 
Forwarding the video 
could help my friends 
grow on social media 

Pearson 
Correlation 

,094* ,088 ,251** ,228** ,298** 

Sig. (2-
tailed) 

,039 ,053 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 

 

  

Question 
11 

Empathy  I 
would 

consider 
whether or 

not my 
friends 

would be 
interested 

Question 
12 

Empathy, I 
would 

consider 
whether or 

not my 
friends 

would feel 
the same 

as me 

Question 
13 

Empathy, I 
would 

consider 
whether or 

not my 
friends on 

social 
media 
would 
react 

favourably 

Question 
14 

Controll, 
Forwarding 
the video 
would get 

me noticed 

Question 
15 

Controll, 
Forwarding 
the video 

would 
improve 

my friends 
image of 

me 
What is your Gender? Pearson 

Correlation 
. a . a . a . a . a 

Sig. (2-
tailed) 

          

N 480 480 480 480 480 
What is your age? Pearson 

Correlation 
,035 ,050 ,022 ,075 ,057 

Sig. (2-
tailed) 

,445 ,276 ,624 ,100 ,210 

N 480 480 480 480 480 
Question 3 MtM 
Likeability, Overall 
positive 

Pearson 
Correlation 

,194** ,150** ,196** ,169** ,094* 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,001 ,000 ,000 ,040 

N 480 480 480 480 480 
Question 4 MtM 
Likeability, Beginning 
of video 

Pearson 
Correlation 

,101* ,072 ,094* ,055 ,022 

Sig. (2-
tailed) 

,027 ,117 ,040 ,228 ,635 

N 480 480 480 480 480 
Question 5 MtM 
Likeability End of video 

Pearson 
Correlation 

,163** ,091* ,146** ,144** ,083 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,045 ,001 ,002 ,068 

N 480 480 480 480 480 
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Question 6 MtM 
Likeability, Positive 
trend 

Pearson 
Correlation 

,164** ,097* ,186** ,202** ,161** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,035 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 7 MtM 
Likeability, Standout 
moment 

Pearson 
Correlation 

,079 ,061 ,131** ,192** ,158** 

Sig. (2-
tailed) 

,084 ,183 ,004 ,000 ,001 

N 480 480 480 480 480 
Question 8 Intention to 
share video, I would 
consider sharing 

Pearson 
Correlation 

,178** ,115* ,190** ,314** ,289** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,012 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 9 Intention to 
share video, I would 
talk to my friends 
about video 

Pearson 
Correlation 

,163** ,091* ,150** ,239** ,290** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,047 ,001 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 10 Intention 
to share video, I would 
tell my friends where to 
find video 

Pearson 
Correlation 

,142** ,090* ,096* ,306** ,310** 

Sig. (2-
tailed) 

,002 ,050 ,036 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 11 Empathy  
I would consider 
whether or not my 
friends would be 
interested 

Pearson 
Correlation 

1 ,572** ,614** ,131** ,083 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,004 ,070 

N 480 480 480 480 480 
Question 12 Empathy, 
I would consider 
whether or not my 
friends would feel the 
same as me 

Pearson 
Correlation 

,572** 1 ,687** ,186** ,116* 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,000 ,011 

N 480 480 480 480 480 
Question 13 Empathy, 
I would consider 
whether or not my 
friends on social media 
would react favourably 

Pearson 
Correlation 

,614** ,687** 1 ,232** ,176** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 14 Controll, 
Forwarding the video 
would get me noticed 

Pearson 
Correlation 

,131** ,186** ,232** 1 ,588** 

Sig. (2-
tailed) 

,004 ,000 ,000   ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 15 Controll, 
Forwarding the video 
would improve my 
friends image of me 

Pearson 
Correlation 

,083 ,116* ,176** ,588** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,070 ,011 ,000 ,000   

N 480 480 480 480 480 
Question 16 Controll, 
Forwarding the video 
would show my friends 
that I have good taste. 

Pearson 
Correlation 

,111* ,151** ,192** ,561** ,769** 

Sig. (2-
tailed) 

,015 ,001 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 17 Inklusion, 
maintain my 

Pearson 
Correlation 

,136** ,165** ,210** ,467** ,593** 
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relationship with my 
friends 

Sig. (2-
tailed) 

,003 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 18 Inklusion,  
Could make my friends 
accept me 

Pearson 
Correlation 

,021 ,049 ,106* ,439** ,638** 

Sig. (2-
tailed) 

,652 ,284 ,021 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 19 Inklusion, 
Could strengthen my 
relationship to my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,092* ,089 ,152** ,422** ,614** 

Sig. (2-
tailed) 

,045 ,050 ,001 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 20 Altruism,  
A way for me to show 
that I care about my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,089 ,123** ,133** ,320** ,455** 

Sig. (2-
tailed) 

,052 ,007 ,003 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 21 Altruism, 
Forwarding the video 
is a way to make my 
friends happy 

Pearson 
Correlation 

,208** ,209** ,236** ,294** ,367** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 22 Altruism, 
Forwarding the video 
could help my friends 
grow on social media 

Pearson 
Correlation 

,057 ,090* ,096* ,365** ,517** 

Sig. (2-
tailed) 

,214 ,049 ,036 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 

 

  

Question 
16 

Controll, 
Forwarding 
the video 

would 
show my 

friends that 
I have 

good taste. 

Question 
17 

Inklusion, 
maintain 

my 
relationship 

with my 
friends 

Question 
18 

Inklusion,  
Could 

make my 
friends 

accept me 

Question 
19 

Inklusion, 
Could 

strengthen 
my 

relationship 
to my 
friends 

Question 
20 

Altruism,  
A way for 

me to 
show that I 
care about 
my friends 

What is your Gender? Pearson 
Correlation 

. a . a . a . a . a 

Sig. (2-
tailed) 

          

N 480 480 480 480 480 
What is your age? Pearson 

Correlation 
,066 ,046 ,023 ,000 -,025 

Sig. (2-
tailed) 

,148 ,315 ,619 ,993 ,588 

N 480 480 480 480 480 
Question 3 MtM 
Likeability, Overall 
positive 

Pearson 
Correlation 

,204** ,169** ,059 ,104* ,001 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,199 ,023 ,984 

N 480 480 480 480 480 
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Question 4 MtM 
Likeability, Beginning 
of video 

Pearson 
Correlation 

,062 ,085 -,023 ,020 ,007 

Sig. (2-
tailed) 

,177 ,063 ,611 ,666 ,874 

N 480 480 480 480 480 
Question 5 MtM 
Likeability End of 
video 

Pearson 
Correlation 

,193** ,133** ,078 ,085 ,018 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,004 ,087 ,063 ,697 

N 480 480 480 480 480 
Question 6 MtM 
Likeability, Positive 
trend 

Pearson 
Correlation 

,235** ,184** ,093* ,092* ,070 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,042 ,044 ,123 

N 480 480 480 480 480 
Question 7 MtM 
Likeability, Standout 
moment 

Pearson 
Correlation 

,173** ,095* ,107* ,074 ,094* 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,038 ,019 ,103 ,040 

N 480 480 480 480 480 
Question 8 Intention 
to share video, I 
would consider 
sharing 

Pearson 
Correlation 

,388** ,224** ,274** ,252** ,221** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 9 Intention 
to share video, I 
would talk to my 
friends about video 

Pearson 
Correlation 

,372** ,233** ,231** ,237** ,181** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 10 Intention 
to share video, I 
would tell my friends 
where to find video 

Pearson 
Correlation 

,365** ,239** ,261** ,220** ,223** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 11 Empathy  
I would consider 
whether or not my 
friends would be 
interested 

Pearson 
Correlation 

,111* ,136** ,021 ,092* ,089 

Sig. (2-
tailed) 

,015 ,003 ,652 ,045 ,052 

N 480 480 480 480 480 
Question 12 Empathy, 
I would consider 
whether or not my 
friends would feel the 
same as me 

Pearson 
Correlation 

,151** ,165** ,049 ,089 ,123** 

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,000 ,284 ,050 ,007 

N 480 480 480 480 480 
Question 13 Empathy, 
I would consider 
whether or not my 
friends on social 
media would react 
favourably 

Pearson 
Correlation 

,192** ,210** ,106* ,152** ,133** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,021 ,001 ,003 

N 480 480 480 480 480 

Question 14 Controll, 
Forwarding the video 
would get me noticed 

Pearson 
Correlation 

,561** ,467** ,439** ,422** ,320** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 15 Controll, 
Forwarding the video 

Pearson 
Correlation 

,769** ,593** ,638** ,614** ,455** 
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would improve my 
friends image of me 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 16 Controll, 
Forwarding the video 
would show my 
friends that I have 
good taste. 

Pearson 
Correlation 

1 ,549** ,592** ,572** ,452** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 17 Inklusion, 
maintain my 
relationship with my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,549** 1 ,661** ,716** ,536** 

Sig. (2-
tailed) 

,000   ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 18 Inklusion,  
Could make my 
friends accept me 

Pearson 
Correlation 

,592** ,661** 1 ,716** ,537** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000   ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 19 Inklusion, 
Could strengthen my 
relationship to my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,572** ,716** ,716** 1 ,652** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000   ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 20 Altruism,  
A way for me to show 
that I care about my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,452** ,536** ,537** ,652** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000   

N 480 480 480 480 480 
Question 21 Altruism, 
Forwarding the video 
is a way to make my 
friends happy 

Pearson 
Correlation 

,460** ,386** ,386** ,501** ,532** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 
Question 22 Altruism, 
Forwarding the video 
could help my friends 
grow on social media 

Pearson 
Correlation 

,502** ,488** ,603** ,606** ,569** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 480 480 480 480 480 

 

  

Question 
21 

Altruism, 
Forwarding 
the video 

is a way to 
make my 
friends 
happy 

Question 
22 

Altruism, 
Forwarding 
the video 
could help 
my friends 
grow on 
social 
media 

What is your Gender? Pearson 
Correlation 

. a . a 

Sig. (2-
tailed) 

    

N 480 480 
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What is your age? Pearson 
Correlation 

,013 ,014 

Sig. (2-
tailed) 

,768 ,765 

N 480 480 
Question 3 MtM 
Likeability, Overall 
positive 

Pearson 
Correlation 

,305** ,039 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,395 

N 480 480 
Question 4 MtM 
Likeability, Beginning 
of video 

Pearson 
Correlation 

,129** ,124** 

Sig. (2-
tailed) 

,005 ,007 

N 480 480 
Question 5 MtM 
Likeability End of video 

Pearson 
Correlation 

,266** ,047 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,308 

N 480 480 
Question 6 MtM 
Likeability, Positive 
trend 

Pearson 
Correlation 

,292** ,094* 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,039 

N 480 480 
Question 7 MtM 
Likeability, Standout 
moment 

Pearson 
Correlation 

,162** ,088 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,053 

N 480 480 
Question 8 Intention to 
share video, I would 
consider sharing 

Pearson 
Correlation 

,380** ,251** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 9 Intention to 
share video, I would 
talk to my friends 
about video 

Pearson 
Correlation 

,375** ,228** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 10 Intention 
to share video, I would 
tell my friends where to 
find video 

Pearson 
Correlation 

,352** ,298** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 11 Empathy  
I would consider 
whether or not my 
friends would be 
interested 

Pearson 
Correlation 

,208** ,057 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,214 

N 480 480 
Question 12 Empathy, 
I would consider 
whether or not my 
friends would feel the 
same as me 

Pearson 
Correlation 

,209** ,090* 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,049 

N 480 480 
Question 13 Empathy, 
I would consider 

Pearson 
Correlation 

,236** ,096* 
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whether or not my 
friends on social media 
would react favourably 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,036 

N 480 480 
Question 14 Controll, 
Forwarding the video 
would get me noticed 

Pearson 
Correlation 

,294** ,365** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 15 Controll, 
Forwarding the video 
would improve my 
friends image of me 

Pearson 
Correlation 

,367** ,517** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 16 Controll, 
Forwarding the video 
would show my friends 
that I have good taste. 

Pearson 
Correlation 

,460** ,502** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 17 Inklusion, 
maintain my 
relationship with my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,386** ,488** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 18 Inklusion,  
Could make my friends 
accept me 

Pearson 
Correlation 

,386** ,603** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 19 Inklusion, 
Could strengthen my 
relationship to my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,501** ,606** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 20 Altruism,  
A way for me to show 
that I care about my 
friends 

Pearson 
Correlation 

,532** ,569** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 ,000 

N 480 480 
Question 21 Altruism, 
Forwarding the video 
is a way to make my 
friends happy 

Pearson 
Correlation 

1 ,439** 

Sig. (2-
tailed) 

  ,000 

N 480 480 
Question 22 Altruism, 
Forwarding the video 
could help my friends 
grow on social media 

Pearson 
Correlation 

,439** 1 

Sig. (2-
tailed) 

,000   

N 480 480 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. Cannot be computed because at least one of the variables 
is constant. 
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Bilaga 7 – Cronbach’s Alfa 
Reliability Statistics   
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

0,878 0,872 21 
 


