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Förord 
 

Denna termin av uppsatsskrivande har varit oerhört lärorik och utmanande, samtidigt som vi 

fått en inblick och större förståelse för den vetenskapliga forskningsvärlden. Vi har även kunnat 

använda oss av kunskaper vi samlat på oss under kandidatutbildningen inom företagsekonomi 

och äntligen fått möjlighet att prova dessa i praktiken. 

 

Vi har lärt oss mycket på vägen men hade inte kommit dit vi är idag utan några personer som vi 

vill rikta stort tack till. Först vill vi tacka vår handledare Jens Eklinder Frick som väglett oss 

fram till en färdig rapport. Vi vill även passa på att tacka alla respondenter som medverkat i vår 

undersökning och gjort detta examensarbete möjligt. Till sist vill vi tacka våra nära och kära 

som stöttat oss genom denna process. 

 

Stort tack! 

 

 

 

Jessica Edvinsson & Isabelle Lindahl, januari 2016. 
 

  



 

Sammanfattning 

 
Titel: Konsumenters motivationsfaktorer till eWOM utifrån ett företagsperspektiv.  

- En kvalitativ studie om företags arbete för ett starkare varumärke 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Jessica Edvinsson & Isabelle Lindahl 
 
Handledare: Jens Eklinder Frick 
 
Datum: 2016 – januari 
 
Syfte: Enligt litteraturen kommunicerar människor idag inte bara via nya kanaler utan även 
merEn bidragande faktor till detta är framfarten av sociala medier som skapar nya 
kommunikationsmöjligheter. Syftet med vår studie är att undersöka hur företag utifrån 
konsumenters motivationsfaktorer Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och 
Produktfaktorn arbetar för att stärka sitt varumärke genom eWOM. 
 
 
Metod: För att samla in data till studien använde vi oss utav en kvalitativ metod och genomförde 
10 stycken semi-strukturerade intervjuer. Vårt urval baserades på respondenter som arbetade med 
marknadsföring på respektive företag samt att företaget arbetade mot konsumenter, det vill säga 
Business to consumer (B2C). Vi sammanställde empirin i en tabell utefter de fyra 
motivationsfaktorerna för att lättare kunna göra en analys som slutligen mynnar ut i en slutsats. 
 
 
Resultat & slutsats: En intressant upptäckt med vår studie är att företag istället för att ta hänsyn 
till konsumenters motivationsfaktorer utgår från vad de själva anser vara viktigt. Detta visas 
tydligast av företagens rankning av motivationsfaktorerna. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning är att genomföra denna studie 
ur konsumenters synvinkel för att sedan koppla samman de två resultaten. En annan intressant 
aspekt är att undersöka om det möjligtvis finns fler motivationsfaktorer för eWOM än 
Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och Produktfaktorn. 
 
 
Uppsatsens bidrag: Vår studie har bidragit till litteraturen genom att beskriva och skapa 
förståelse för, utifrån företags perspektiv, konsumenters motivationsfaktorer till eWOM. Även hur 
företag arbetar med att bjuda in konsumenter till eWOM. 
 
 
Nyckelord: Varumärke, WOM, eWOM, motivationsfaktorer, sociala medier. 



 

Abstract  

  

Title: Consumers motivational factors for eWOM from a company´s perspective. 
- A qualitative study about companies work towards a strong brand 

 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Jessica Edvinsson & Isabelle Lindahl   
 
Supervisor: Jens Eklinder Frick 
 
Date: 2016 – January 
 
Aim: Internet and social media has changed the way people communicate; it has also opened up 
new possibilities and challenges for marketers. Word Of Mouth (WOM) is now largely being 
spread online and is known as Electronic Word Of Mouth (eWOM). Therefore, our aim is to 
understand how Business to Consumer (B2C) companies work to build a strong brand through the 
4 motivational factors of WOM: Self Confirmation, Being Nice, Influenced by Advertisement and 
Personal Experience. 
 
 
Method: We have used a quality approach to gather data for our study and conducted 10 semi-
structured interviews to gain more understanding about our aim. Our data was based on 
interviews conducted with employees of companies that work within the B2C sector. We put 
the collected data together in a table and displayed it according to the four motives to make it 
easier to analyze and draw conclusions from.  
 
 
Result & Conclusions: An interesting discovery from our study is that companies, when 
designing marketing strategies, tend to choose what they believe is important more than what they 
think motivates their consumers. This is clearly shown in the ranking of the motivational factors 
by the responding companies. 
 
 
Suggestions for future research: Our first suggestion for future research is to conduct this 
study but from a consumer perspective. These results could then be compared to our findings, 
which focus more on the company´s perspective of eWOM. Another interesting aspect for 
future research is to investigate if there are any other motivations for eWOM besides Self 
Confirmation, Being Nice, Influenced by Advertisement and Personal Experience. 
 
 
Contribution of the thesis: Our findings have contributed to this area of study by describing 
and creating an understanding of the company´s perspective regarding consumer motives.  This 
includes what motivates consumers to spread eWOM and what companies use to encourage 
consumers to spread eWOM. 
 
 
Key words: Brand, WOM, eWOM, Motivations, Social media. 
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1. Inledning  
Internet påverkar konsumenters beteenden och har därmed förändrat förutsättningarna för hur 

företag marknadsför sig. Till exempel har användningen av internet ökat och utgör nu närmare en 

tredjedel av all medieanvändning enligt Nordicom’s mediebarometer (2013). Av internets andel 

beräknas sociala medier (t.ex. socialt nätverk, diskussionsforum och chattgrupper) stå för ca 11 %, 

jämfört med traditionella medier (t.ex. tidningar, radio eller TV) som står för 5 %. Begreppet 

sociala medier kan definieras som en samling kommunikationskanaler online med syftet att agera 

plattform för dess medlemmar att skapa, dela och utväxla information (Blackshaw, 2006; Xiang & 

Gretzel, 2009). 

 

Sociala medier har blivit en integrerad del i hur människor kommunicerar och delar information 

(Xiang & Gretzel, 2009). Tillgången av informationsutbyte på internet möjliggör att konsumenter 

kan samla produktinformation från många olika källor (Plummer, 2007), och att konsumenter själva 

numer kan dela information kring företag och dess produkter via internet är en bidragande faktor till 

utbudet av de nya informationskällorna (Holmström & Wikberg, 2010). Konsumenter blir med 

andra ord även dem en informationskälla när de väljer att dela med sig utav information.    

 

Utöver de utökade möjligheterna med internet är även människor idag mer benägna att dela med sig 

av åsikter då även intresset för att kommunicera har ökat (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004). Kommunikationen mellan individer har förändrats och sker idag till stor del online 

(Holmström & Wikberg, 2010), vilket har bidragit till att sociala medier influerar och existerar 

numer i hög grad i våra personliga och affärsmässiga liv (Qualman, 2013; Hanna, Rohm & 

Crittenden, 2011). En ökning av sociala medier skapar nya möjligheter för hur företag kan 

kommunicera och interagera med sina konsumenter (Garretson, 2008), detta kan i de flesta fall även 

ske utan någon initial kostnad (Keitzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011), vilket är 

svårare för traditionella medier att åstadkomma (Adams, 2012; Philips, 2008). Med andra ord bör 

företag numer använda sig av en källa som är mer social än kommersiell, det vill säga fokusera på 

att skapa relationer istället för en vinstdrivande strategi, för att kommunicera med sina konsumenter 

(Kilgour, Sasser & Larke, 2015).  
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Dessutom förväntar sig konsumenter att företag är närvarande i sociala medier (Parson, 2011) och 

är därför något som bör vara en del av företags övergripande strategi (Qualman, 2013; Hanna, 

Rohm & Crittenden, 2011). Detta är även något många marknadsförare tagit fasta på genom att 

integrera marknadsföring online som en del i sin marknadsmix (Hanna, Rohm & Crittenden, 2011; 

Mangold & Faulds, 2009). 

 

Att bygga ett varumärke, det vill säga att skapa ”värde” kring det, är centralt inom marknadsföring 

och anses även vara en utmaning (Kay, 2006). Ett starkt varumärke är en viktig framgångsfaktor i 

och med att det bidrar till möjlighet att etablera sitt varumärke på flera geografiska marknader vilket 

gör produkten mer tillgänglig för konsumenter. Misner (2010), Aaker (1996) samt Weber (2009) 

beskriver WOM som en sedan länge erkänd strategi för att skapa ett starkt varumärke. WOM kan 

till exempel bidra till att konsumenter tänker på ett specifikt varumärke när ett behov för en produkt 

uppstår (Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2007). 

 

Word of Mouth (WOM) kan definieras som all kommunikation som sker om ett företag, produkt 

eller varumärke mellan två parter där båda är icke kommersiella (Arndt 1967; Goyette, Bergeron & 

Marticotte, 2010; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013). WOM sker dagligen mellan individer, 

ofta omedvetet, och det är något som uppstår naturligt i konsumenters beteende (Kozinets, De 

Valck, Wojnicki & Wilner, 2010; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013) vilket gör det svårt för 

företag att kontrollera. Idag sker WOM till stor del online, vilket då kallas för Electronic Word of 

Mouth (eWOM). Då eWOM är ett relativt nytt begrepp saknas tidigare forskning kring området, 

forskning kring WOM kan därmed appliceras i den digitala världen, vilket är eWOM. eWOM sprids 

via sociala medier eller andra sociala nätverk, och är ett sätt för konsumenter att opartiskt beskriva 

egna upplevelser, ge rådgivning samt samla information från andra konsumenter (Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh & Gremler, 2004).  

 

Källan för eWOM är icke kommersiell, eftersom information sprids från en vän eller andra 

opartiska källor, vilket gör att konsumenter har starkare tilltro till information som sprids på detta 

sätt (Solomon, 2011; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013). Detta gör även eWOM till det mest 

effektiva verktyget för att påverka sina konsumenter (Katz & Lazarsfeld, 1955; Kozinets, De Valck, 

Wojnicki & Wilner, 2010; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013). Enligt Tuten och Solomon 

(2013) påverkar eWOM två tredjedelar av all försäljning av konsumtionsvaror, positivt och/eller 

negativt, det är därför viktigt för företag att ha förståelse i hur eWOM skapas och även vad som 

driver konsumenterna till att sprida information.  
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eWOM uppstår av att konsumenter har en vilja att förmedla information kopplat till ett varumärke, 

och det finns faktorer som motiverar konsumenter att sprida information om ett budskap, en 

upplevelse eller en produkt vidare. Dichter (1966) beskriver fyra huvudsakliga motivationsfaktorer 

till varför konsumenter väljer att sprida WOM; Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt 

Produktfaktorn (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Konsumenters sätt att 

kommunicera och sprida WOM har förändrats genom utvecklingen av internet och sociala medier, 

det är därför centralt för företag att anpassa sin marknadsföring till vad som motiverar konsumenter 

i en värld online. Tidigare studier visar dock att företag har utmaningar med att etablera ett 

varumärke via kanaler online på grund av svårigheter att kontrollera hur och varför konsumenter 

kommunicerar (Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013; Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004), det vill säga vad som driver dem till eWOM. 

 

Det finns tidigare studier om WOM med utgångspunkt från Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, 

Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn, men med tanke på de nya förutsättningarna finns det 

fortfarande mycket att undersöka. Ett exempel på en tidigare studie är ”Word-Of-Mouth 

Communications: a Motivational Analysis” (Sundaram, Mitra & Webster, 1998) där forskarna 

upptäckte och kategoriserade fyra motiv till vad som motiverar konsumenter till att sprida 

information. Denna studie har dock utförts i en miljö som är off-line och även med utgångspunkt i 

själva inköpet. Likaså Hennig-Thurau et al. (2004) har studerat vad som motiverar konsumenter till 

att sprida ordet, vilket utförs online men i en mer generell bemärkelse.  

 

Vi presenterade tidigare de fyra motivationsfaktorerna Jagfaktorn, Mottagarfaktorn 

Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn, vilka driver konsumenter till att sprida WOM. Begreppet 

WOM beskrivs även som ett av de främsta verktygen för att stärka ett varumärke (Misner 2010; 

Aaker, 1996; Weber, 2009) och detta sker numer till stor utsträckning online, vilket då kallas 

eWOM (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). De nya förutsättningarna för 

kommunikation mellan individer och nya möjligheter att kunna uttrycka sina åsikter har främst 

uppstått i och med utvecklingen av internet och sociala medier (Stakston, 2011). Jagfaktorn, 

Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och Produktfaktorn är utformade efter traditionell WOM vilket 

idag uppfattas som mindre relevant med tanke på hur konsumenter nuförtiden kommunicerar 

(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). Vi vill skapa förståelse för hur företag arbetar 

med dessa motivationsfaktorer i dagens digitaliserade värld. Vi har därmed valt att utgå från ett 
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företagsperspektiv för att undersöka hur de arbetar utifrån Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, 

Budskapsfaktorn och Produktfaktorn i syfte att skapa ett starkt varumärke. 

1.1 Syfte  
Vi vill undersöka hur företag skapar ett starkt varumärke genom att använda motivationsfaktorerna 

Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn för att uppmuntra till eWOM. 
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2. Teori  

2.1 Varumärke  
Begreppet varumärke beskrivs som “...a name, term, design, symbol or any other feature that 

identifies one seller´s good or service as distinct from those of other sellers.” (Wood, 2000, s. 664). 

En annan definition är “...nothing more or less than the sum of all the mental connections people 

have around it” (Wood, 2000, s. 665). Inom ”business to consumer” (B2C) marknadsföring är det 

ofta själva varumärket som gör att en produkt eller tjänst utmärker sig från sina konkurrenter, detta 

innebär att varumärke är en avgörande framgångsfaktor för företag (Wood, 2000). Steve Jobs, en av 

grundarna till Apple förklarar på ett internt möte år 1997 vikten av att visa människor vem man är, 

”who we are” som han uttrycker sig. Själva produkten är inte viktig om människor inte känner till 

varumärket, konsumenters bild av varumärket bör därför vara klar och positiv för att göra det 

enklare att känna igen (Apple Confidential, 1997). Då behovet av en produkt uppstår vill företag att 

just deras varumärke ska vara det som konsumenter kommer att tänka på, genom ett starkt 

varumärke väljer konsumenter en produkt eller tjänst före andra (Rosenbaum-Elliott, Percy & 

Pervan, 2007). 

 

Aaker och McLoughlin (2010) är två av många forskare som redogör kring konkurrenskraftiga 

fördelar med ett starkt varumärke. De nämner att en viktig fördel med att ett varumärke är välbekant 

hos konsumenterna är att det har stor positiv inverkan på köpbeslut för produkter, detta gäller främst 

låg-engagemangs produkter så som tvål, tandkräm, tuggummi etc. En annan fördel är att det sänder 

signaler om närvaro, engagemang och substans vilket ökar konsumenters förtroende för varumärket. 

Till sist hjälper det även företag att få konsumenter att associera vissa produkttyper till deras 

varumärke. (Aaker & McLoughlin, 2010; Keller 2013). 

 

Ett oerhört viktigt steg i processen att bygga ett starkt varumärke är att få konsumenter att känna 

igen en produkt (Keller, 2013), vilket även kan beskrivas som ”the customer´s ability to recognize 

and recall the brand when provided a cue” (Bilgihan, Peng & Kandampully, 2014; Lin, 2013; 

Barreda, Bilgihan, Nusair & Okumus, 2015, s. 600). För att uppnå detta är ett alternativ att företag 

upprepat exponerar varumärket för sina konsumenter och på så vis får dem att prata om det. Detta 

kan göras genom att exponera varumärkets namn, logo, symbol etc. genom exempelvis 

reklamkampanjer. (Keller, 2013). 
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2.2 WOM 
WOM är ett begrepp som existerat sedan många år tillbaka och har sedan länge varit känt som en 

effektiv strategi för att skapa ett starkt varumärke. WOM beskrivs även som det äldsta, bästa och 

mest kostnadseffektiva metoden att skapa nya affärer. WOM innebär all kommunikation om ett 

företag, produkt eller varumärke mellan två icke kommersiella parter (Arndt 1967; Goyette, 

Bergeron & Marticotte, 2010; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013). Ju närmre relation 

konsumenten har till informationskällan, desto större tilltro har denne till informationen som fås 

därigenom (Solomon, 2011; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013), det vill säga konsumenter 

litar mer på icke-kommersiella källor och på grund av detta är WOM den mest effektiva metoden 

för företag att påverka sina konsumenter (Katz & Lazarsfeld, 1955; Kozinets, De Valck, Wojnicki 

& Wilner, 2010; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller, 2013). 

 

I den fysiska världen kan konsumenten enklare bedöma trovärdigheten i ett budskap genom att 

direkt tala med källan, ställa fler frågor som kan besvaras direkt samt ha tillgång till andra uppgifter 

kring källan. Potentiella konsumenter kan även via vänner och familj välja sina källor för 

information, till exempel av någon med samma smak eller intresse som de själva. På internet finns 

däremot betydligt fler informationskällor och potentiella konsumenter kan inte undersöka 

trovärdigheten på samma sätt. Möjligheten att bedöma källors trovärdighet online begränsas även i 

de fall källan väljer att vara anonym, vilket individen i många fall väljer att vara. (Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh & Gremler, 2004; Park & Lee, 2009). 

  

2.3 eWOM 

Sociala medier har förändrat kommunikationen mellan människor och även spridningen av WOM 

och hur människor väljer att kommunicera (Holmström & Wikberg, 2010). Forskarna Yeh och Choi 

(2011) redogör om en ny form av WOM som sker mellan människor online, vilket de valt att kalla 

Electronic Word-Of-Mouth (eWOM). Revolutionen av sociala medier ger möjlighet för användare 

att på ett enkelt och smidigt sätt dela deras personliga vyer, presentera sina erfarenheter, känslor och 

åsikter om varumärken till andra användare (Stakston, 2011). Hennig-Thurau et al. (2004, s. 39) 

definierar eWOM som följer ”Any positive or negative statement made by potential, actual or 

former customers about a product or company which is made available to a multitude of people and 

institutions via the Internet.” Till följd av denna förändring av var konsumenter kommunicerar har 

det nya begreppet eWOM skapats (Godes & Mayzlin, 2004). Enligt Weber (2009; Barreda, 
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Bilgihan, Nusair & Okumus, 2015) finns det undersökningar som visar på att eWOM är den 

starkaste formen för att bygga ett varumärke (Barreda, Bilgihan, Nusair & Okumus 2015). Solomon 

(2011) menar även att konsumenter idag är medvetna om begreppet och därmed mer mottagliga för 

den typen av information. 

 

Ökningen av internetanvändningen har lett till många nya webbplatser och diskussionsforum som 

gör det möjligt för konsumenter att dela med sig av sina åsikter (Kawakami, Kishiya & Parry, 

2013). eWOM har blivit ett viktigt verktyg och Hennig-Thurau et al. (2004) identifierar tre 

egenskaper som skiljer WOM från eWOM. Dessa är att via eWOM kan konsumenten i stort sett 

vara anonym, meddelandet som sprids kan ses av många andra individer från olika delar av världen 

och till sist tidsaspekten som innebär att många konsumenter kan ta del av ett meddelande vid 

samma tidpunkt (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). 

 

eWOM är inte lika tidskrävande som att söka eller dela information i fysiska livet och mycket 

information går att få gratis. Exempelvis kommersiell expert-information, så som läkarrådgivning, 

kan vara väldigt kostsamt men som genom eWOM gör det möjligt för konsumenter att ta del av 

kostnadsfritt. Konsumenter med kunskap inom ett område kan även själva publicera information 

som andra kan ta del av. (Gruen, Osmonbekov & Czaplewski, 2006). Jämfört med andra typer av 

informationskällor uppfattas eWOM, trots möjligheten till anonym källa, ofta som mer uppdaterat, 

pålitligt och trovärdigt (Gretzel & Yoo 2008), dessa är några av många fördelar med att sprida 

eWOM (Gruene, Osmonbekov & Czaplewski, 2006). 

 

2.3.1 Spridningen av eWOM 
Konsumenter vet att reklam via TV, radio eller post är betald, därav förhåller de sig mer skeptiskt 

till avsändaren och informationen. Enligt uppgifter litar 14 % av människor på traditionell reklam 

medan 78 % litar på rekommendationer från personer de känner, därav är interaktionen mellan 

konsumenterna mer effektiv än traditionell reklam (Holmström & Wikberg, 2010). Även Rosengren 

och Sjödin (2011) beskriver att information från bekanta betraktas som mer relevant och trovärdiga 

än från externa marknadsförare. Likaså Kotler (2003) menar att ingen reklam eller försäljare 

övertygar lika bra som en vän, bekant eller oberoende expert. Marknadsförare har en förhoppning 

att fördelarna av en vara eller tjänst muntligen förs vidare mellan människor (Kotler, 2003). 

 

eWOM ger företag möjlighet att odla relationer för att skapa ett långvarigt samarbete, att vinna 

konsumenters förtroende och intresse ger möjlighet till en dialog (Misner, 2010). Innan internet 
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inkluderades i marknadsföringen kunde en sådan process uppfattas långsam, dock gör bland annat 

sociala medier att den idag sker både snabbare och är mer tillgänglig för företag och konsumenter. 

Konsumenters önskan att kommunicera samt dela med sig, via sociala medier, har öppnat upp till 

diskussioner online som ökar engagemanget och gör varumärken mer välkända på marknaden 

(Hutter, Hatuz, Dennhardt & Fuller, 2013). 

 

Det finns många anledningar till varför marknadsförare bör uppmuntra eWOM och ha 

konsumenters motivationsfaktorer till kommunikation i åtanke. Förutom företagens sponsrade 

kommunikation via reklam eller försäljning så påverkar WOM konsumenters beteende vid 

köpbeslut (Katz & Lazarsfeld, 1955), vilket även gäller för eWOM (Rosengren & Sjödin, 2011). 

Det är även en kostnadsfråga, då konsumenters spridning av information inte utgör någon direkt 

kostnad för företag innebär detta att eWOM är ett kostnadseffektivt verktyg för att stärka sitt 

varumärke. Konsumenters budskap kan även betraktas mer effektiva och specifika än företagets 

egen reklam, då budskapet ofta är mer personligt (Rosengren & Sjödin, 2011). Arndt (1967) är en 

forskare som fann att exponering av positiv kritik gällande en ny produkt ökade sannolikheten för 

konsumtion, vilket innebär att eWOM ökar sannolikheten för konsumtion.  

 

2.4 Dichters fyra motivationsfaktorer  
En av de mest framträdande studierna om människors motivationsfaktorer till kommunikation via 

WOM är framtagen av den amerikanska forskaren Ernest Dichter (1966). Med WOM menas all 

kommunikation som sker genom personliga möten. Dichter (1966) identifierade fyra 

motivationsfaktorer om vad som driver människor till att tala om en produkt eller ett företag med 

andra, och utgick från WOM i positiv bemärkelse då han tog fram sin studie. De fyra 

motivationsfaktorerna är Produktfaktorn, Jagfaktorn, Mottagarfaktorn samt Budskapsfaktorn 

(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). 

 

2.4.1 Jagfaktorn  
Motivationsfaktorn Jagfaktorn innebär konsumenters drivkraft till att själv få uppmärksamhet 

och/eller erkännande genom att sprida ordet. Att ge uttryck för sina åsikter gällande information 

konsumenten är ensam om, exempelvis ett gott recept, en plats, eller produkt de hört talas om. Det 

kan även innebära att individen har en stark vilja av att få bekräftelse och därmed uttrycker sig för 

att bli sedd, oftast handlar det om att sprida vidare upplevelser som uppfattas exklusiva (Rosengren 

& Sjödin, 2011). Viljan att öka sin image genom att visa sig kunnig inom ett område är vad som 

motiverar konsumenter till att sprida WOM (Dichter, 1966; Engel, Blackwell & Miniard, 1993). 
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2.4.2 Mottagarfaktorn  
Mottagarfaktorn innebär att konsumenter motiveras till spridning av information för att hjälpa 

andra ta beslut eller ge värdefull information (Rosengren & Sjödin, 2011). Att sprida information 

eller dela med sig av upplevelser utan att förvänta sig något tillbaka. Mottagarfaktorn kan även 

innebära att konsumenten vill hjälpa andra genom att varna för en produkt (Dichter, 1966; Engel, 

Blackwell & Miniard, 1993). Andra exempel på denna faktor kan vara att ge råd till vänner om bra 

restauranger, tipsa om en bra produkt, eller skicka vidare en intressant artikel som mottagaren skulle 

uppskatta (Rosengren & Sjödin, 2011).  

 

2.4.3 Budskapsfaktorn  
När det kommer till Budskapsfaktorn är budskapet det intressanta och väcker lusten till att föra 

talan vidare, konsumenter motiveras alltså inte av själva produkten utan budskapet i reklamen. 

Rosengren och Sjödin (2011) förklarar att både utformning och innehåll kan sporra till att tala om 

reklamen. Exempel är när företag lanserar reklam som dessutom är för underhållningssyfte, eller 

har som syfte att dölja ett budskap i en annan kontext och gör att själva budskapet blir intressant för 

konsumenten. I denna faktor uppkommer WOM då konsumenten anser att ett budskap är intressant 

eller underhållande och vill sprida det vidare (Dichter, 1966). 

 

2.4.4 Produktfaktorn  
Den motivationsfaktor som kanske är mest tydlig är Produktfaktorn, där fokus på själva produkten 

och dess egenskaper påverkar konsumenten. Att tipsa om en ny smak på en glass eller 

rekommendera ett specifikt varumärke på grund av produktens egenskaper är exempel på 

Produktfaktorn. Produkter som ger ett starkt intryck och som konsumenter är intresserad av ligger 

närmast till hjärtat och är mer troligt att tala om men det kan även vara en produktlansering som 

leder till samtal (Rosengren & Sjödin, 2011). Även upplevelsen av en produkt kan ge ett sådant 

starkt intryck att konsumenten vill sprida budskapet vidare. WOM sker när konsumenten väljer att 

uttrycka sina känslor kring en upplevelse av en produkt (Dichter, 1966; Engel, Blackwell & 

Miniard, 1993). 
 

2.4.5 Sammanfattning  
Dichters forskning kring motivationsfaktorer är en framstående teori inom ämnet (Rosengren & 

Sjödin, 2011). Likaså Hennig-Thurau et al. (2004) redogör kring vad som driver konsumenter och 

menar att önskan att hjälpa andra, begär för social samhörighet och självförbättring (exempelvis 
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framstå som en intelligent konsument) är vad aktiva bidragsgivare delvis motiveras av. Han redogör 

även att denna process ser likadan ut online och menar att det är samma motivationsfaktorer som får 

konsumenter att lämna kommentarer på exempelvis diskussionsforum online. Även Kotler et al. 

(2008) stödjer Dichters (1966) studie, han beskriver exempelvis att företag genom Budskapsfaktorn 

kan på ett effektivt sätt påverka sina konsumenter genom reklam som berör dem på ett 

känslomässigt plan.   
 

Företag vill att konsumenter kommer ihåg vad deras varumärke står för och gärna att de pratar med 

andra om de positiva upplevelser dem har om varumärket (Keller, 2013). All kommunikation om ett 

företag, produkt eller tjänst som sker online, och framför allt i sociala medier, kallas eWOM (Yeh 

& Choi, 2011). Det finns många fördelar med eWOM, för både företag som konsumenter, och bör 

därmed vara något marknadsförare uppmuntrar konsumenter till då det stärker ett företags 

varumärke (Rosengren & Sjödin, 2011). För att få konsumenter att sprida eWOM måste företag ha 

förståelse och insikt i vad som driver dem till att sprida information vidare. Konsumenters fyra 

motivationsfaktorer till WOM; Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn 

(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004), var framtagna för WOM men i och med 

framkomsten av den digitaliserade världen har förutsättningarna förändrats (Yeh & Choi, 2011). 
 

 
Figur 1. Dichters motivationsfaktorer (Egen, 2015)  
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2.4.6 Analysmodell 
Utifrån de begrepp och tidigare forskning vi belyst i teorin har vi tagit fram en modell för att 

underlätta vår process i studien. Modellen utgår från Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn 

samt Produktfaktorn och hur företag genom dessa kan skapa ett starkare varumärke online. 
 

Vi vill genom modellen visa hur Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och Produktfaktorn, 

skapade med traditionell WOM i åtanke, ser ut i den digitaliserade världen. Genom sociala medier, 

diskussionsforum och hemsidor, kommunicerar konsumenter idag till stor del online, vilket skapar 

eWOM (Garretson, 2008). I teorin framkommer det att eWOM är ett verktyg för att bygga ett starkt 

varumärke, vilket är en av anledningarna till att företag bör generera eWOM. Vår modell visar 

därav vår tankegång kring hur situationen för motivationsfaktorerna till WOM ser ut för eWOM och 

hur företaget på så sätt kan skapa ett starkt varumärke. 
 

 
Figur 2. Analysmodell (Egen, 2015) 
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3. Metod  

3.1 Forskningsdesign  
För att på ett lämpligt sätt besvara den aktuella frågeställningen har vi valt att främst utgå från 

litteratur och teori kring eWOM samt konsumenters motivationsfaktorer, och tillämpat dessa för att 

skapa en grund till studiens empiri. Då vi låtit vår studie ta avstamp utifrån Dichters (1966) studie 

kring konsumenters motivationsfaktorer till att sprida eWOM, har vi använt oss av tidigare teorier 

och skapat oss en bild över hur undersökningen kan tänkas se ut. Vi låter teorin styra studiens 

riktning, vilket kallas för en deduktiv ansats, då vi vill etablera teori utifrån de observationer som 

görs (Eriksson & Hultman, 2014). 

 

3.2 Kvalitativ metod 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för konsumenters motivationsfaktorer till att sprida 

eWOM, ur företags synvinkel i arbetet att skapa ett starkt varumärke. Vår avsikt är därmed att 

applicera och pröva befintliga vetenskapliga teorier samt tidigare forskning på vår insamlade 

empiri. Då en kvalitativ metod eftersträvar förståelse av verkligheten medan den kvantitativa 

eftersträvar att förklara den (Bryman & Bell, 2011), ansåg vi kvalitativ datainsamling relevant för 

vår studie. 
 

Det finns olika tillvägagångssätt för kvalitativ datainsamling; fokusgrupper, etnografi och 

deltagande observationer, samt intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Fokusgrupper ansåg vi inte vara 

relevant för vår studie, då vi exempelvis inte har något intresse i att se hur våra respondenter 

diskuterar frågor som medlemmar i en grupp. Vi tror dessutom att det är svårt att hitta deltagare till 

en sådan undersökning då det är mer krävande för respondenterna. Observationer på plats har vi ej 

möjlighet att utföra på grund av tidsbrist, då detta ofta är mycket tidskrävande. Vi ansåg istället 

intervjuer som det mest lämpade tillvägagångssättet för insamling av data till studien. Syftet med 

vår studie är inte att nå fram till ett specifikt resultat utan att, utifrån de kunskaper och erfarenheter 

medverkande i studien har sedan tidigare, skapa djupare förståelse för vad vi undersöker. 
 

Det finns två olika typer av intervjuer för kvalitativ datainsamling; ostrukturerade och 

semistrukturerade (Bryman & Bell, 2011). En ostrukturerad intervju innebär att intervjuaren mest 

använder sig av lösa anteckningar av temat och/eller ett fåtal frågor för intervjun och låter samtalet 

nästan helt gå i den riktning respondenten tar det. Då vi ämnar att med hjälp av empirin kunna 
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skapa djupare förståelse kring vårt syfte ansåg vi att detta inte var ett passande tillvägagångsätt för 

vår studie. Vi valde därför semistrukturerade intervjuer och använde både slutna och öppna frågor, 

detta för att hålla oss till ämnet men även ge utrymme för respondenten att själv tolka frågan 

(Rosengren & Arvidson 2002). På detta sätt fick vi insamlad data som var relevant till vald teori 

men även data som speglade respondentens upplevelser. För att underlätta processen valde vi att ta 

fram en intervjuguide, vilken användes som mall för intervjuerna, vi valde dock att vara flexibla 

och vid behov anpassa mallen. 

 

3.3 Intervjuguide  
Vi valde att utgå från Bryman och Bells (2011) utformning av en intervjuguide för kvalitativa 

undersökningar då vi tog fram frågorna till datainsamlingen för vår studie. Vi ansåg att en guide är 

viktig då detta hjälper oss, och även respondenterna, undvika att frångå vårt syfte. Med 

intervjuguiden finns större möjlighet att få svar inom det undersökta området (Bryman & Bell, 

2011), vilket gav oss större möjligheter att jämföra samt koppla resultatet till den teori vi valt att 

använda. Med intervjuguiden blir även intervjuerna mer flexibla samtidigt som frågandet gör det 

möjligt för oss att få en bild av hur respondenterna upplever sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 

2011). Intervjuguiden blev ett viktigt verktyg för oss för att få det resultat med undersökningen vi 

eftersträvade. 
 

Då vi bland annat valde att ha öppna frågor som ger respondenten möjlighet att tolka frågan, men 

även för oss som intervjuare att tolka svaret var det viktigt att vi fortfarande höll oss neutrala. Vi 

valde även att inte använda specifika ja eller nej frågor för att få mer utförliga svar (Yin, 2007). Vi 

har fördjupat oss i teorier inom området som studien behandlar vilket gjort oss insatta och kunniga, 

därför är det viktigt att vi som forskare håller oss objektiva samt underlättar för respondenten 

genom att förklara begrepp och förenkla frågorna. För att utföra bra intervjuer har vi även sett över 

Kvales (1996) lista med tio krav eller kriterier för en framgångsrik intervjuare (Bryman & Bell, 

2011). Vi valde att undersöka kriterierna för att få en djupare förståelse hur vi ska gå tillväga samt 

vara likasinnade i utformningen av intervjun.   

 

3.4 Intervjuer 

Vi kontaktade samtliga respondenter för att i första hand försöka boka in ett personligt möte för att 

genomföra intervjuerna, skulle det inte vara möjligt föreslog vi istället att boka in en telefonintervju. 

På grund av tidsbrist hos både oss och respondenterna var vi tvungna att låta ett fåtal av intervjuerna 
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ske via telefon. Detta är även något som Bryman och Bell (2011) beskriver som ett alternativ till 

personliga intervjuer i situationer där till exempel tidsbrist råder, och då vi heller inte ville tumma 

på kvalitén på valda respondenter.  
 

Vi utförde sju personliga intervjuer samt tre stycken över telefon. Vi valde att innan mötet meddela 

intervjufrågorna till respondenterna för att ge dem chans att se över frågorna samt vara mer 

förberedda på sina svar. De personliga intervjuerna utfördes i företagens lokaler då respondenterna 

ej hade tid att mötas på annan plats, intervjuerna varade i ca 30 minuter. 

 

3.5 Transkribering 
För att kunna fokusera på själva intervjun och respondenterna under vårt möte valde vi att spela in 

intervjuerna för att sedan ha möjlighet att transkribera den. Detta gjorde vi även för att lättare kunna 

analysera materialet samt ge oss möjlighet att kunna gå tillbaka och lyssna på samtalet igen för att 

kontrollera att vi tolkat det insamlade materialet på ett så korrekt vis som möjligt (Bryman & Bell, 

2011; Yin, 2007). Alla respondenter gav medgivande till att spela in intervjun, vilket underlättade 

vårt arbete, de intervjuer som skedde via telefon spelades även dessa in. För att inte missa detaljer 

valde vi att transkribera materialet direkt efter intervjun för att få en så tillförlitlig insamlad data 

som möjligt. 
 
 

3.6 Urvalsprocess  

3.6.1 Val av företag  
Då marknadsföring och varumärkesbyggnad sker i de flesta branscher, ansåg vi det ej nödvändigt 

att begränsa oss till någon specifik bransch utan har valt att använda en stor bredd av branscher. Vi 

anser även att marknadsföring online är viktig oavsett bransch. Vi valde dessutom, för att få en 

större bredd, företag i två länder i Europa; Sverige och Schweiz. Det geografiska valet var även 

naturligt då vi är bosatta i dessa länder och därmed har tillgång till ett större nätverk i respektive 

land. 
 

Med vårt val att utgå från konsumenters fyra motivationsfaktorer till att kommunicera, Jagfaktorn, 

Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och Produktfaktorn (Dichter, 1966), skapade vi mer eller mindre 

vår avgränsning till att vända oss till företag som arbetade B2C. I vårt avseende med studien är även 

eWOM med den valda teorin mer applicerbart på denna typ av företag då konsumenters drivkraft är 

centralt i vår studie. 



 15 

 

3.6.2 Val av respondenter  
Våra val av respondenter grundas i deras kunskap inom området, samtliga har en position med 

ansvar eller insyn i marknadsföringen på sociala medier på respektive företag. Detta är personer 

med goda kunskaper om hur deras verksamhet ser ut vilket underlättar vår undersökning samt ger 

möjlighet att få inblick i hur de faktiskt arbetar (Backman, 2008). Tidsaspekten har även påverkat 

våra val då vi velat få tag i lämpliga respondenter från företag verksamma inom ett B2C kontext. 

Därmed tog vi, som tidigare nämnt, aktivt valet att inkludera företag från olika branscher, vilket 

även ger oss en möjlighet till att kunna göra vår studie bredare. Vi har med andra ord valt att utgå 

från bekvämlighetsurval, då vi aktivt valt våra respondenter och dragit nytta av vår tillgänglighet av 

respondenter (Bryman & Bell, 2011; Kjellberg & Sörqvist, 2011). Vi är medvetna om att detta val 

gör det svårare att få ett resultat som är representativt över hela populationen (Kjellberg & Sörqvist, 

2011) men anser att detta urval ändå passar vår studie. Nedan visas en tabell med respektive 

respondent, typ av företag samt land.   
 
 
 
Tabell 1. Respondentlista 

Respondent  Typ av företag Land 

Respondent 1 Detaljhandel Sverige  

Respondent 2 Teknologi  Schweiz 

Respondent 3 Bil/fordon Sverige  

Respondent 4 Detaljhandel Schweiz 

Respondent 5 Bank  Sverige  

Respondent 6 Mediebyrå Sverige 

Respondent 7 Försäkringsbolag Sverige 

Respondent 8 Försäkringsbolag Schweiz 

Respondent 9 Fastighetsbyrå Sverige 

Respondent 10 Teknologi  Sverige 

 

 

3.7 Pilotstudie  
Innan vi började med intervjuerna ville vi säkerställa att frågorna tolkades på det sätt vi tänkt, samt 

att undersökningen i sin helhet skulle bli bra och utförde därför en så kallad pilotstudie (Yin, 2007). 

Vi valde att skicka de sammanställda frågorna via mail till två bekanta som arbetar inom området 
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marknadsföring för att se deras respons. Feedback vi fick var att frågorna var lätta att förstå samt 

besvara och utifrån de svar de gav kunde vi även få en överblick över möjligt framtida utfall. Vi 

valde därför, för att kunna samla in mer relevant data, komplettera det första utkastet (pilotstudien) 

med sex stycken frågor. Vi valde att utgå specifikt från de olika motivationsfaktorerna när vi 

utformade dessa frågor (se appendix 2). 
 

3.8 Insamling av data  
Vi använde oss utav två tillvägagångssätt för att samla in data till studien. Data är både av primär 

och sekundär karaktär, primär innefattar den information författaren samlat in medan sekundär data 

är information som andra forskare samlat in tidigare (Lundahl & Skärvad, 1999). Den primära 

datainsamling för vår studie är utifrån de intervjuer vi gjort, som även ligger till grund för vår 

empiri. Vi samlade in sekundär data genom att läsa vetenskapliga artiklar, böcker, hemsidor samt 

olika digitala källor. Den insamlade datan ligger till grund för vår teoridel och är även den data vi 

valt att undersöka utifrån vårt syfte med studien.  
 

Vi har främst använt oss av databasen Emerald Insight för att samla in teori, vilken vi har tillgång 

till via Biblioteket på Högskolan i Gävle, men även sökmotorn Google Scholar för att ytterligare 

styrka teorier. Då det inte finns så mycket forskning kring eWOM valde vi att applicera WOM i den 

digitala världen, vilket enligt den litteraturen som finns även kallas för eWOM. Vi valde att tolka 

litteraturen på ett sådant vis att den är överförbar till den miljö vi undersöker. Efter 

kompletteringsfrågorna (se appendix 2) var primärdata dvs. data från intervjuerna tillräcklig för att 

få en djupare förståelse i det vi undersökte. Studien har under arbetets gång utvecklats och vi har 

genom att koppla samman primär och sekundär data fått möjlighet att studera det vi undersöker 

samt uppnå syftet med studien (Backman, 2008).    

 

3.9 Analysmetod 
Bryman och Bell (2011) beskriver att något av det svåraste med kvalitativa studier är att analysera 

den insamlade datan. Därav har vi försökt att framställa vår insamlade data på ett så lättöverskådligt 

och intressant sätt som möjligt. Svaren från de utförda intervjuerna har vi sammanfattat i en tabell 

där vi framhäver vad vi ansåg vara mest relevant och betydelsefullt för denna studie. Rankingen av 

de olika motivationsfaktorerna har vi sammanställt på två olika sätt. Först genom tabeller som visar 

de individuella rankningarna och sedan genom en tabell som visar de genomsnittliga värdena för 

varje motivationsfaktor.  
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Vi har delat upp vår analys utefter de centrala teman som tas upp i teoridelen av vårt arbete samt i 

intervjufrågorna. Genom att göra detta har vi lättare kunnat jämföra svaren och koppla samman 

teorin till vår insamlade data och därigenom utföra vår analys.   

 

3.10 Metodkritik 
Som tidigare nämnt har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för vår studie. Bryman och 

Bell (2011) menar att en negativ aspekt med kvalitativa studier, i vårt fall intervjuer, är 

tidsaspekten. Det är tidskrävande att genomföra intervjuer och sedan transkribera dessa, särskilt vid 

personliga intervjuer. Detta har därav limiterat de antal intervjuer vi haft möjlighet att genomföra, 

vilket minskar generaliseringen av studien. Fokus med vår studie är dock att få en djupare förståelse 

och vi anser att i och med att studien innefattar företag inom många olika branscher kan studien 

överföras till andra typer av miljöer. 
 

På grund av tidsaspekten var vi tvungna att utföra tre intervjuer över telefon, vi är medvetna om de 

nackdelar som finns med att använda en sådan metod för intervju. Kritik med denna tillämpning är 

att vi inte haft möjlighet att se respondentens eventuella kroppsspråk (Eriksson & Hultman, 2014), 

vilket vi i vårt fall inte anser skulle påverkat den insamlade datan då våra frågor ej är känslomässigt 

laddade. En fördel med denna metod är dock att det underlättar för oss forskare att vara mer 

objektiva i och med att vi inte får någon personlig kontakt med respondenten. 
 

Två av respondenterna för vår datainsamling till studien kom från vårt egna kontaktnät och hade 

därav bekantskap med oss författare. Bryman och Bell (2011) menar att det är viktigt att man som 

forskare bör hålla sig så objektiv som möjligt. För att uppfylla detta på bästa sätt valde vi att låta 

den som ej hade bekantskap med respondenten utföra intervjun, detta för att relationen inte på något 

vis skulle påverka resultatet. 
 

Ett av kriterierna för vår urvalsprocess var att vi ville använda oss av respondenter från B2C 

företag, dock arbetar respondent 6 (R6) på ett Business-to-Business (B2B) företag. Vi är medvetna 

om att detta går emot våra kriterier för urvalsprocessen men valde ändå att ha med R6 i vårt urval 

då denne endast arbetar med marknadsföring för deras kunder online, vilket då får en B2C 

inriktning. R6 arbetar och har arbetat med ett stort antal B2C företag och deras marknadsföring 

online så vi anser därför att R6 har en värdefull insyn i vårt valda ämne för studien. 
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3.11 Studiens trovärdighet  
För att påvisa trovärdigheten av vår studie har vi undersökt forskningsprocessen utifrån fyra 

kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2011). Vi har 

valt att redogöra hur vi arbetat för att möta dem och därigenom skapa trovärdighet för vår 

forskning. 
 

För att uppnå tillförlitlighet har vi låtit de personer som ställt upp i intervjuerna få ta del av vår 

sammanfattning och analys av det data vi samlat in. Respondenterna har haft möjlighet att 

kommentera våra sammanställningar vid behov (Bryman & Bell, 2011). 
 

Då överförbarhet innebär hur väl en studie kan överföras till en annan situation eller densamma vid 

ett senare tillfälle, har vi tydligt redogjort våra urval för studien (Bryman & Bell, 2011). Genom att 

utförligt beskriva utifrån vilka kriterier vi valt respondenterna samt gett en kort 

bakgrundsbeskrivning (se appendix 1) till var och en av dem gör vi vår studie överförbar till ett 

senare tillfälle.   
 

Under vår metod presenterar vi en fullständig redogörelse över de beslut och val vi tagit under hela 

forskningsprocessen, det gör vi för att vår studie ska bli trovärdig. Genom detta ger vi andra 

forskare möjlighet att ta del av vårt tillvägagångssätt i forskningsprocessen och även möjlighet att 

genomföra liknande forskning, vilket ökar studiens pålitlighet. På så vis går det även att värdera i 

vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade. (Bryman & Bell, 2011). 
 

I en samhällelig forskning går det inte att vara fullständigt objektiv (Bryman & Bell, 2011), vilket är 

något vi är medvetna om. Bekräftelse är det sista kriteriet och här vill vi som forskare påvisa vår 

neutralitet och att vi agerat i god tro. Vi valde exempelvis att skriftligt sammanfatta intervjuerna vi 

utfört och låta den andra partnern granska sammanfattningen och ge synpunkter, detta för att inte 

låta våra personliga värderingar påverka resultatet från undersökningarna.   
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4. Empiri 

4.1 Inledning 

Vi kommer i denna del presentera den empiri som samlats in från de semistrukturerade intervjuer 

som genomförts. Frågorna i dessa intervjuer var baserade på eWOM, de fyra motivationsfaktorerna 

Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och Produktfaktorn, samt arbetet med att bygga ett 

starkt varumärke. Svaren från intervjuerna presenteras i tabellen nedan och sedan som 

sammanfattade texter. 
 

4.1.1 Tabellens utformning  
Tabellen är uppdelad med fyra huvudrubriker; Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt 

Produktfaktorn. Därefter presenteras var och en av respondenternas svar lodrätt i tabellen. Vidare 

har vi valt att namnge respektive respondent med en siffra från 1-10, då de valt att vara anonyma. 

Vi väljer även att förkorta “respondent” i detta sammanhang med bokstaven “R” för att underlätta 

för läsaren. Det finns en kort beskrivning om varje företag längre ner i arbetet (se appendix 1) för 

att få en bättre inblick i “vem” som säger vad. I tabell 2 nedan har vi har tolkat och sammanställt 

empirin från datainsamlingen. 
 

4.1.2 Data från empiri   

    
 
Tabell 2. Presentation av empiri 

 

Jagfaktorn 

Hur företagen 
uppmärksammar 
konsumenter som 
diskuterar kring 
deras varumärke. 

Mottagarfaktorn 

Hur skapas platser 
för konsumenter att 
diskutera och ge 
varandra råd, samt 
hur bemöts detta. 

Budskapsfaktorn 

Lägger företagen stor 
vikt vid att väcka känslor 
genom deras 
marknadsföring/reklam, 
hur? 

Produktfaktorn 

Ligger fokus på 
produkters/tjänsters 
egenskaper när de 
marknadsför sig, samt 
främjar de för sådan 
diskussion?    

R1 Erbjuder 
konsumenter att 
kontakta företaget 
via telefon eller 
mail. 

Genom 
diskussionsforum på 
deras hemsida och i 
sociala medier där 
ansvariga sitter och 
besvarar frågor. 

Vill få konsumenter att 
känna sig nöjda och 
glada. De lägger dock 
inte så stor vikt på detta 
utan satsar mer på 
produktens egenskaper. 

Lägger stor fokus på 
produkten för att 
skapa mervärde, 
främjar till diskussion 
via diskussionsforum 
samt feedback-
formulär. 
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Jagfaktorn 

Hur företagen 
uppmärksammar 
konsumenter som 
diskuterar kring 
deras varumärke. 

Mottagarfaktorn 

Hur skapas platser 
för konsumenter att 
diskutera och ge 
varandra råd, samt 
hur bemöts detta. 

Budskapsfaktorn 

Lägger företagen stor 
vikt vid att väcka känslor 
genom deras 
marknadsföring/reklam, 
hur? 

Produktfaktorn 

Ligger fokus på 
produkters/tjänsters 
egenskaper när de 
marknadsför sig, samt 
främjar de för sådan 
diskussion?    

 
R2 

Nej. Genom att belöna 
konsumenter som 
rekommenderar 
deras produkt till 
andra. De försöker 
hålla sig ifrån 
externa diskussioner 
om företaget online. 
Negativ kritik 
försöker de dock 
bemöta snarast och 
om möjligt vända 
till något positivt. 

Vet ej. Genom att skapa 
”one-of-a-kind” 
upplevelser och 
kampanjer med 
respektive hashtags, 
de hoppas att detta 
ska generera en 
organisk ”buzz” där 
konsumenter delar 
sina upplevelser av 
tjänsten. 

R3 De försöker 
besvara dessa 
kunder så fort de 
kan, men försöker 
även vara 
proaktiva, dvs. 
komma ut med 
intressanta 
nyheter innan det 
sprids på sociala 
medier. 

Genom olika 
klubbar, på klubbens 
hemsida finns forum 
för de som vill 
uttrycka sig. Även 
på sociala medier 
kan konsumenter 
ställa frågor som 
sedan besvaras av 
företaget inom 
respektive område. 

De vill via sin 
marknadsföring/reklam 
väcka positiva känslor 
och är något de lägger 
stor vikt vid. 

Förmedlar fördelarna 
med deras produkter 
och främjar till 
diskussion genom att 
öppet finnas på 
sociala medier (ex. 
Facebook) för att 
underlätta för 
konsumenter att 
uttrycka sig om 
tjänster/produkter för 
allmänheten/andra. 

R4 Genom att re-
tweeta utvalda 
tweets. 

Genom brand page 
och hashtags samt 
ge konsumenter som 
genererar nya 
klubbmedlemmar 
får rabatt på nästa 
inköp. Positiva 
kommentarer 
uppmuntras med 
meddelanden, 
negativa bemöts så 
fort som möjligt för 
att undvika att skada 
varumärket. 

Genom reklam som 
inspirerar till just träning 
och hälsa. 

De vill uppmuntra till 
diskussioner kring 
deras produkt genom 
att uppmuntra till 
rekommendationer. 
Konsumenter får 
rabatt på nästa köp 
om de värvar nya 
konsumenter till 
medlemsklubben. 
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Jagfaktorn 

Hur företagen 
uppmärksammar 
konsumenter som 
diskuterar kring 
deras varumärke. 

Mottagarfaktorn 

Hur skapas platser 
för konsumenter att 
diskutera och ge 
varandra råd, samt 
hur bemöts detta. 

Budskapsfaktorn 

Lägger företagen stor 
vikt vid att väcka känslor 
genom deras 
marknadsföring/reklam, 
hur? 

Produktfaktorn 

Ligger fokus på 
produkters/tjänsters 
egenskaper när de 
marknadsför sig, samt 
främjar de för sådan 
diskussion?    

R5 De arbetar inte 
med detta i 
dagsläget.  

De arbetar med detta 
via Facebook där de 
besvarar de frågor 
som uppstår. R5 
förklarar även att de 
vill arbeta mer aktivt 
med detta. 
 

Detta läggs det inget 
fokus på. 

Det finns utrymme att 
göra detta på deras 
Facebooksida men 
det är inte något de 
aktivt arbetar med. 

R6 De personer som 
mest delar och 
kommenterar får 
en present på 
posten. Resultaten 
kan de se genom 
särskilda verktyg. 

Genom att skapa en 
så kommunikativ 
miljö som möjligt i 
sociala medier där 
konsumenter kan 
diskutera 
sinsemellan. Samt 
att övervaka externa 
trådar och bemöta 
alla frågor inom 
max ett dygn men 
då i sina egna 
kanaler. 
 

Vill få konsumenterna att 
få ett starkt intryck och 
därmed känslor. Dock är 
dessa olika för olika 
typer av produkter. 

Det läggs fokus på 
detta men även på 
företagets 
kärnvärden. De 
uppmuntrar till detta i 
sociala medier, 
exempelvis genom 
pristävlingar. 

R7 Nej men de vill 
dock jobba mer 
med att 
uppmärksamma 
samt ge beröm, 
menar att det är 
viktigt. 

Ej något de aktivt 
arbetar med men vill 
gärna att kunder 
pratar med varandra 
på exempelvis deras 
Facebooksida, med 
baktanke att detta 
ska göra kunderna 
mer intresserade. De 
har ett fåtal personer 
som aktivt arbetar 
med att bemöta 
konsumenter. 
 
 
 
 

Deras grundsten är att de 
delar intresset med 
kunderna. Känslor/tankar 
som de kan använda är 
exempelvis gulligt, bra 
och hemskt. De anser att 
de lyckats då de berört 
konsumenten. 

Nej de lägger inte 
fokus på detta då 
deras produkt väcker 
väldigt starka känslor, 
och har aktivt valt 
bort detta fokus för 
att nå ut till kunderna. 
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Jagfaktorn 

Hur företagen 
uppmärksammar 
konsumenter som 
diskuterar kring 
deras varumärke. 

Mottagarfaktorn 

Hur skapas platser 
för konsumenter att 
diskutera och ge 
varandra råd, samt 
hur bemöts detta. 

Budskapsfaktorn 

Lägger företagen stor 
vikt vid att väcka känslor 
genom deras 
marknadsföring/reklam, 
hur? 

Produktfaktorn 

Ligger fokus på 
produkters/tjänsters 
egenskaper när de 
marknadsför sig, samt 
främjar de för sådan 
diskussion?    

R8 Ingen extra 
uppmärksamhet 
ges till 
konsumenter som 
aktivt diskuterar 
deras varumärke. 

Genom att de har 
kanaler online med 
möjlighet för 
diskussioner mellan 
konsumenterna. 

Detta anses vara viktigt 
då det hjälper 
konsumenterna förstå 
produkten och varför de 
bör köpa den. De 
producerar reklamvideor 
som används i deras 
kanaler online. 

Det läggs stort fokus 
produktens 
egenskaper i deras 
marknadsföring 
online. Detta då de 
anser det viktigt att 
konsumenterna 
förstår produkten.   

R9 De håller god ton 
och visar kunden 
uppskattning för 
deras deltagande. 
Detta ger övriga 
”följare” 
uppmuntran till 
att själva delta i 
diskussion men 
de önskar att fler 
ville delta. 

Genom att låta deras 
Facebooksida och 
Instagramkonto vara 
öppna och där 
kunder ges 
möjlighet att 
kommentera. 
Information 
uppdateras 
kontinuerligt med 
blandad information 
för att väcka och 
bibehålla kundernas 
intresse. Dock 
används detta inte 
särskilt aktivt idag, 
vill förbättra detta. 

Under senaste tiden har 
de haft en kampanj med 
fokus på känslor, detta 
har gällt hela företaget på 
rikstäckande nivå, och 
tanken var att kunden ska 
uppsöka deras hjälp för 
att sälja sin bostad. 

De marknadsför inte 
själva tjänsten. Deras 
tanke är mer att synas 
och väcka intresse. 
De använder sig inte 
heller av 
rekommendationer 
offentligt utan istället 
information samt att 
kunderna är nöjda 
mer generellt med 
deras tjänst, snarare 
än kundens 
erfarenhet. 

R10 Nej, ingen extra 
uppmärksamhet 
ges. De har dock 
kommentarer från 
nöjda kunder på 
sin hemsida. 

Genom att de skapat 
sidor i sociala 
medier med 
möjlighet för 
konsumenter att 
kommunicera. 

De lägger inte stor vikt 
vid att väcka känslor hos 
sina konsumenter. 

De lägger stort fokus 
på produktens 
egenskaper vid 
marknadsföring 
online. Det är viktigt 
att deras konsumenter 
förstår produktens 
fördelar. 
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4.2 Sammanfattning av data från empirin   

4.2.1 Jagfaktorn   
Jagfaktorn i detta sammanhang innebär att konsumenter drivs av uppmärksamhet eller någon typ av 

erkännande då de delar information vidare online. Vi undersökte därmed hur företagen arbetar med 

att fånga upp dessa konsumenter samt hur de berömmer eller ger bekräftelse till de mest 

aktiva/synliga konsumenterna. Av de tillfrågade företagen var det fem som inte aktivt arbetar med 

Jagfaktorn, dock förklarade flertalet att det finns en vilja till att arbeta mer med denna i framtiden. 
 

Många av företagen arbetar med Jagfaktorn genom att besvara konsumenterna där information 

sprids och diskussioner hålls, detta är exempelvis på Facebook eller Instagram. Jagfaktorn är något 

R3 beskriver att de försöker arbeta med på ett proaktivt sätt, det vill säga genom att presentera 

intressanta nyheter innan rykten sprids på sociala medier, att vara före konsumenterna helt enkelt. 

R4 arbetar med denna motivationsfaktor genom att re-tweeta positiv information som konsumenter 

har valt att dela med sig utav. 
 

Jagfaktorn används aktivt av R6 genom att använda ett verktyg som sammanställer företagets 

toppföljare i sociala medier samt ger möjlighet att se all tidigare historik från var och en av 

konsumenterna. Respondenten förklarade att de genom detta kan bygga en värdefull relation med 

konsumenter. De skickar även ut presenter till de som är mest engagerade på deras kanaler i sociala 

medier. 
 

Vi bad företagen ranka Jagfaktorn med de andra tre motivationsfaktorerna i två olika scenarion. Det 

första är utifrån vad de tror konsumenterna mest motiveras utav och det andra utifrån vad de själva 

anser viktigt i sin marknadsföring online. Resultatet av rankningen utifrån vad företagen tror 

konsumenterna är mest drivna utav var mycket varierande. Jagfaktorn tros enligt fyra av företagen 

vara den starkaste drivkraften hos konsumenterna medan resterande företag rankade Jagfaktorn som 

en trea eller fyra. Jagfaktorn är något som de flesta respondenterna förklarar påverkas av vad som 

säljs, R3 som säljer fler olika varumärken tror att kunderna kan drivas av alla faktorerna när det 

gäller de olika märkena eller vilket steg i köpprocessen konsumenter befinner sig. Flera andra, 

exempelvis R6, beskriver att produkter vilka kan ses som statushöjare influerar denna faktor. Vidare 

beskriver R6 att lansering av nya kollektioner är exempel på tillfällen då en ökning av Jagfaktorn 

hos konsumenter märks.  
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I frågan om hur de själva arbetade med Jagfaktorn besvarades frågan däremot annorlunda, denna 

motivationsfaktor ansågs endast vara mest viktig av R5, sedan var resterande rankningar fördelade 

mellan tvåor, treor och fyror. R1 beskriver Jagfaktorn som; “När vi marknadsför våra produkter så 

ser det lite annorlunda ut. Vi utgår ifrån Produktfaktorn och sedan är det upp till konsumenterna 

att sprida vidare detta genom Jagfaktorn. De hör alla ihop och nyckeln är att få med alla delar i 

vår kommunikation.”. 
 
 
Tabell 3. Jagfaktorn 

Jagfaktorn Rankning 

Vad företagen tror konsumenter är mest motiverade utav 
 

1, 1, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4 

Vad företag själva anser vara mest viktigt* 
 

1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4 

 
*R3 kunde ej svara på vad de själva ansåg mest viktigt, därav endast 9 svar på den frågan.  
 

 

4.2.2 Mottagarfaktorn  
Denna motivationsfaktor innebär att konsumenter drivs av att hjälpa andra, ge råd samt tipsa eller 

varna andra konsumenter om deras upplevelse av en produkt eller tjänst (Rosengren & Sjödin, 

2011). För att samla relevant information kring detta valde vi att ställa frågor gällande hur de skapar 

miljöer för konsumenter att kommunicera med varandra och därigenom tar hänsyn till 

Mottagarfaktorn. 
 

De särskilda forum/trådar online som R6, R4 och R1 använder i arbetet med Mottagarfaktorn är 

främst deras egen hemsida samt Facebook. ”Vi försöker även skapa en så kommunikativ miljö som 

möjligt på t.ex. vår Facebooksida så att de kan diskutera med varandra där, vilket de på daglig 

basis också gör.” (R6). R6 beskriver även att deras konsumenter själva har skapat trådar och forum 

för att ge varandra råd kring produkten, och att företaget då arbetar med att skapa en så 

kommunikativ miljö som möjligt där konsumenter väljer att befinna sig. Ett annat alternativ som 

nämns i arbetet med Mottagarfaktorn är att företag ger konsumenter möjlighet att dela information 

och diskutera via olika diskussionsgrupper eller som R3 beskrev det; klubbar. ”På klubbens 

hemsida finns det forum för de som vill uttrycka sig.”, alla som är intresserade kan vara medlemmar 

och dela information samt ställa frågor. R3 förklarar att i och med uppdelningen av konsumenterna 
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efter klubb, och därmed intresse, kan företaget lättare nå ut till rätt målgrupp online, samtidigt som 

konsumenterna enkelt kan hjälpa varandra. 
 

Exempelvis R5 och R7 förklarar att de inte aktivt arbetar med Mottagarfaktorn i dagsläget, dock är 

detta något de skulle vilja arbeta mer med. R5 arbetar idag med att bemöta och vara delaktig om det 

uppstår en diskussion, ”Jag är delaktig i dessa diskussioner om det finns en fråga eller någonting 

som behöver besvaras eller dylikt”. Företagen som beskrev att de aktivt arbetar med 

Mottagarfaktorn har ansvariga som arbetar med att besvara eventuella frågor eller kommentarer på 

de forum som konsumenterna befinner sig. R6 menar även att de har som policy att besvara frågor 

inom max ett dygn i deras egna kanaler på sociala medier. 
 

Data vi samlat in gällande vad respondenterna tror konsumenter drivs av kontra hur de faktiskt 

själva arbetar med Mottagarfaktorn skiljer sig åt. Resultatet visar att respondenterna inte tror att 

denna motivationsfaktor är särskilt viktigt för konsumenterna, endast R5 rankade det som etta men 

valde ändå att ranka den som tvåa i anseende av vad som är viktigast i deras marknadsföring. Tre 

företag (R1, R3 och R9) rankade denna faktor som fyra när de utgick från konsumenterna men 

endast ett företag (R1) rankade det som fyra i frågan om vad de ansåg mest viktigt. Här har alltså 

R1 rankat denna faktor som fyra i båda frågorna. Generellt har företagen rankat Mottagarfaktorn 

högre i avseende till vad de anser vara mest viktigt i deras marknadsföring online. 
 

Tabell 4. Mottagarfaktorn 

Mottagarfaktorn Rankning 

Vad företagen tror konsumenter är mest motiverade utav 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 

Vad företag själva anser vara mest viktigt* 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4 
 

 
*R3 kunde ej svara på vad de själva ansåg mest viktigt, därav endast 9 svar på den frågan.  
 
 
 

4.2.3 Budskapsfaktorn  
Begreppet Budskapsfaktorn förklarades för respondenterna som en motivationsfaktor där fokus 

ligger på själva reklamen och inte produkten (Rosengren & Sjödin, 2011). Det är alltså innehåll och 

utformning av reklam som skapar viljan hos konsumenterna att föra talan vidare. I vår intervju har 
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vi ställt frågor till respondenterna kring hur de ser på Budskapsfaktorn samt hur de uppmärksammar 

och bemöter denna motivationsfaktor. 
 

De flesta respondenterna har rankat Budskapsfaktorn högt i förhållande till vad de tror driver 

konsumenter mest. De flesta valde en etta eller tvåa, dock sticker R6 och R10 ut då dessa företag 

har rankat det som en trea och fyra. Budskapsfaktorn har fått en lägre rankning i frågan vad 

företagen själva anser vara viktigt att ha i åtanke i sin egen marknadsföring online. I detta avseende 

har Budskapsfaktorn rankats med två ettor, två tvåor och två treor medan tre av företagen valde en 

fyra.   

De flesta av företagen jobbar med att förmedla känslor genom sin reklam online. R5 och R10 

sticker dock ut i sina svar då de menar att de inte lägger något fokus alls på just Budskapsfaktorn, 

R10 förklarade att företaget inte lägger stor vikt vid att väcka känslor utan istället fokuserar helt på 

produkten i deras reklam. 
 

Ett företag som sticker ut något gällande arbetet med Budskapsfaktorn är R8. Att väcka känslor hos 

konsumenterna genom reklam är något som R8 arbetar mycket med då det är en stor del av hur de 

väljer att marknadsföra sig. R8 förklarar vidare att ett sätt de arbetar med att väcka känslor hos sina 

konsumenter är genom reklamfilmer som exempelvis används i deras kanaler online vilka mestadels 

är sociala medier. R2 förklarar att de vill väcka känslor genom alla sina kampanjer, vilka oftast sker 

genom deras direkta kanaler online. R4 beskriver att de vill inspirera sina konsumenter till träning 

och hälsa via sina reklamer online genom att använda sig av “rätt” modeller och använda “rätt” text 

till bilderna. 

 

Tabell 5. Budskapsfaktorn 

Budskapsfaktorn Rankning 

Vad företagen tror konsumenter är mest motiverade utav 
 

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 

Vad företag själva anser vara mest viktigt* 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4  
 

 
*R3 kunde ej svara på vad de själva ansåg mest viktigt, därav endast 9 svar på den frågan.  
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4.2.4 Produktfaktorn  
Företaget fick Produktfaktorn förklarat för sig som en motivationsfaktor där det är själva produkten 

och dess egenskaper som driver konsumenter till att sprida ordet vidare (Rosengren & Sjödin, 

2011). Rankningen av hur starkt inflytande Produktfaktorn har på konsumenten är relativt delad. 

R10 är det enda företaget som rankat Produktfaktorn som etta och förklarar detta genom att 

konsumenter som aktivt diskuterar kring produkter eller företag online gör detta på grund av 

påverkan av just produkten och dess egenskaper. Det har i sin tur gjort dem exalterade eller 

besvikna vilket de känner att de vill dela med sig av. Fyra av företagen (R2, R4, R8 och R9) har 

rankat Produktfaktorn på en andra plats, vilket är den plats i rankingen som flest företag valt. Tre av 

företagen (R1, R3 och R6) har rankat denna motivationsfaktor som en trea och två stycken (R5 och 

R7) som en fyra.   
 

I den andra frågan, vilken är utifrån vad de själva anser vara viktigt, har företagen rankat 

Produktfaktorn högre. Hela sex av företagen (R1, R2, R4, R6, R8 och R10) har raknat faktorn som 

en etta, R5 var det enda av företagen som rankade Produktfaktorn som en trea och R7 och R9 har 

rankat det som en fyra. Värt att nämna igen är att R3 ej medverkade i denna rankning, därav är det 

endast nio företag. 
 

Företagen har gett olika beskrivningar till varför de lägger stor vikt vid deras produkters 

egenskaper, till exempel jobbar R1 med Produktfaktorn för att skapa mervärde för sina 

konsumenter. R2 förklarar att deras fokus ligger till 100 % på deras produkts egenskaper vid 

marknadsföring online på grund av att upplevelsen av produkten är helt beroende av dess 

egenskaper. Två av företagen, R8 och R10, lägger stor vikt vid produktens egenskaper för att de vill 

att deras konsumenter ska förstå produkterna och dess fördelar. R7 å andra sidan lägger inget fokus 

alls på produktens egenskaper vid marknadsföring online. R5 kunde ej besvara frågan om företaget 

lägger stor vikt på produktens egenskaper i sin marknadsföring online på grund av dålig insikt i hur 

företaget jobbar med just detta. 

        
Tabell 6. Produktfaktorn 

Produktfaktorn Rankning 

Vad företagen tror konsumenter är mest motiverade utav 
 

1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4 

Vad företag själva anser vara mest viktigt* 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 4  
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*R3 kunde ej svara på vad de själva ansåg mest viktigt, därav endast 9 svar på den frågan.  
 
 
 

4.3 Sammanställning av faktorers genomsnittliga rankning 
För en mer överskådlig bild presenteras nedan den genomsnittliga rankningen av respektive 

motivationsfaktor samt fråga, det vill säga totala värdet av rankningen delat på antalet personer som 

medverkat i studien. Ett (1) innebär mest viktig och fyra (4) minst viktigt. Varje tal är avrundat med 

en decimal.  

4.3.1 Vad företagen tror motiverar konsumenter  
Spannet för den genomsnittligt rankningen av de olika motivationsfaktorerna hamnar mellan 1,9 – 

2,9. Det vill säga att det högsta värdet är 1,9 och det lägsta 2,9. Tabellen nedan visar vad företagen 

tror driver konsumenter rankat från högst till lägst.  
 

Tabell 7. Utifrån vad företagen tror 

Motivationsfaktor 1,9 - 2,9 

Budskapsfaktorn 1,9 

Jagfaktorn 2,6 

Produktfaktorn 2,6 

Mottagarfaktorn 2,9 

 

 

Utifrån resultatet är Budskapsfaktorn den faktor företag tror motiverar konsumenter mest till att 

sprida eWOM medan Mottagarfaktorn är den de anser motiverar konsumenter minst. 

Mottagarfaktorn avviker inte markant då Produktfaktorn samt Jagfaktorn har ett snitt på 2,6. Vi kan 

dock utläsa att Budskapsfaktorn hamnar under 2 och är därmed något avvikande från resterande 

faktorer, dock inte extrem. Budskapsfaktorn innebär att det är själva budskapet i reklamen och inte 

innehållet som driver konsumenter att sprida eWOM, företag använder sig utav känslor för att 

påverka konsumenter, det kan exempelvis handla om humor (Rosengren & Sjödin, 2011). Det är 

intressant att företag väljer denna faktor som de anser motiverar konsumenter mest då 

Budskapsfaktorn i den senare frågan hamnar näst sist. Utifrån dessa data kan vi utläsa att företagen 

anser att konsumenters främsta motivation till att sprida eWOM är på grund utav känslor som 

inkluderas i budskapet i en reklam.  
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4.3.2 Vad företagen anser mest viktigt  
Resultatet av den genomsnittliga rankningen när det gäller frågan om vad företagen själva anser 

mest viktigt är i första anblick lik den första frågan. En anledning är att spannet ligger mellan 1,9 – 

2,8 (snittet ovan låg på 1,9 – 2,9) och själva rankningen är relativt lika fördelade. När man studerar 

respektive faktors rankning finns det dock stora skillnader. Data visar att Produktfaktorn är vad 

företagen själva främst arbetar med för att nå ut till konsumenter och få dem sprida eWOM i syfte 

att skapa ett starkt varumärke. Längst ned hamnar Budskapsfaktorn och Jagfaktorn på 2,7 samt 2,8 

av genomsnittliga rankningen. I tabellen nedan redogörs vad företagen anser mest viktigt rankat 

från högst till lägst. 
 

Tabell 8. Vad företagen anser mest viktigt 

Motivationsfaktor 1,9 - 2,8 

Produktfaktorn 1,9 

Mottagarfaktorn 2,3 

Budskapsfaktorn 2,7 

Jagfaktorn 2,8 

  
 
En slutsats vi kan dra utifrån ovanstående resultat är att Produktfaktorn med en genomsnittlig 

rankning på 1,9 är den faktor företagen anser mest viktig i deras arbete med att stärka sitt 

varumärke. Produktfaktorn innebär att företagen fokuserar på att föra fram produktens egenskaper i 

sin reklam i syfte att motivera konsumenter till att sprida detta vidare, via eWOM (Rosengren & 

Sjödin, 2011). Trots att det inte är några större skillnader mellan de olika faktorerna i denna fråga så 

finns trots allt olikheter med vad företagen anser mest viktigt. Här hamnar Jagfaktorn sist vilket 

innebär att det är vad företagen anser minst viktigt, att uppmuntra eller möta konsumenter som har 

Jagfaktorn i fokus, det vill säga att konsumenter sprider eWOM i hopp om att få bekräftelse. Denna 

faktor hamnar dock på andra plats med genomsnittlig rankning på 2,6 i den tidigare frågan. Då vi 

jämför 2,6 (vad företagen tror konsumenter drivs av) med snittvärdet 2,8 (vad företagen anser mest 

viktig) så är resultatet snarlikt. Därmed kan vi inte lägga någon större värdering gällande vad 

företagen tycker om denna faktor. 
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5. Avslutande diskussion 

5.1 Inledning  
I bakgrund och teori presenterade vi Dichters (1966) fyra motivationsfaktorer Jagfaktorn, 

Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn och Produktfaktorn, vilka driver konsumenter till att sprida 

WOM. Begreppet WOM beskrivs även som ett av de främsta verktygen för att stärka ett varumärke 

(Aaker, 1996; Weber, 2009), detta sker numer till stor utsträckning online vilket då kallas eWOM 

(Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). De nya förutsättningarna för kommunikation 

mellan individer och nya möjligheter att kunna uttrycka sina åsikter har främst uppstått i och med 

utvecklingen av internet och sociala medier (Stakston, 2011). Då tidigare fokus på 

motivationsfaktorer off-line inte längre är lika relevant för marknadsförare (Hennig-Thurau, 

Gwinner, Walsh & Gremler, 2004) på grund av förändrat konsumentbeteende är det istället 

intressant att studera hur motivationsfaktorerna ser ut online.  
 

5.2 Användningen av eWOM 

Enligt de medverkande respondenterna använder sig konsumenter idag av eWOM. Alla 

respondenterna ansåg att deras konsumenter på ett eller annat sätt diskuterar kring deras produkt, 

varumärke eller företag i olika kanaler online, vilket betyder att konsumenterna sprider eWOM 

(Arndt 1967; Goyette, Bergeron & Marticotte, 2010; Hutter, Hautz, Dennhardt & Fuller 2013). De 

flesta av respondenterna påpekar att konsumenters diskussioner är viktiga och de vill uppmuntra till 

eWOM, vilket även resulterar i ett starkare varumärke (Keller, 2013). På frågan gällande vilka 

kanaler online konsumenter använder för spridning av eWOM var svaret från flertalet av företagen 

att Facebook var den kommunikationskanal deras konsumenter använde mest, sedan följer bloggar, 

hemsidor, Youtube, Instagram, Twitter, e-post etc.  
  

5.2.1 Hur företag uppmuntrar konsumenter till eWOM 
I studien framkom två tillvägagångssätt som företagen främst använder för att uppmuntra till 

eWOM. Det första tillvägagångssättet är att underlätta konsumenters möjlighet till diskussion 

genom att skapa plattformar online för att öka spridningen av eWOM. R6 nämner även att de 

arbetar med att skapa material som är delningsvänligt just för att göra det enklare för 

konsumenterna att sprida eWOM, medan R2 förklarar att de i och med kampanjer eller nya 

lanseringar skapar hashtags på Twitter som konsumenterna enkelt kan sprida, genom att använda 

samma hashtag eller re-tweeta informationen. Ytterligare ett argument för detta är att de finns 

tillgängliga på de plattformar online där deras konsumenter är aktiva, vilket även en av 
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respondenterna särskilt uttrycker sig om. Detta tyder på att de medvetet har skapat en närvaro i 

sociala medier vilket konsumenter idag efterfrågar (Parson, 2011). Det andra tillvägagångssättet vi 

uppmärksammat är att de flesta företag använder sig av rekommendationer. Flera av företagen (F2, 

F3, F4 och F9) nämner att de på olika sätt uppmuntrar deras konsumenter att rekommendera 

produkten till vänner och bekanta som de sedan belönas för. Till exempel förklarar F4 att de ger 

konsumenter som rekommenderar en produkt rabatt på nästa köp. 
 

R9 är det enda företaget som förklarar att de ändrat sin strategi för att bemöta konsumenterna online 

genom att göra en storsatsning på sociala medier, det vill säga aktivt arbeta med att stärka sitt 

varumärke genom att synas på just sociala medier. R9 påpekar även att dessa motivationsfaktorer är 

idag viktigare än tidigare, och även mycket mer kostnadseffektivt för dem, vilket även styrks i 

teorin (Keitzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011). 
 

 

5.3 Analys av respektive motivationsfaktor 

5.3.1 Jagfaktorn  
Rankningen av Jagfaktorn är något splittrad, vilket även uppfattades i resten av intervjufrågorna 

kopplade till denna motivationsfaktor. Något vi finner intressant är att hälften, det vill säga fem, av 

alla företag (R4, R5, R7, R8 och R10) förklarade att de inte aktivt använder sig utav att fånga upp 

de konsumenter som är mest aktiva och synliga med att sprida företagets varumärke i sociala 

medier, det vill säga att de inte tar hänsyn till Jagfaktorn i sitt arbete.  
 

Jagfaktorn anses vara den motivationsfaktor som driver konsumenter mest till eWOM enligt fyra av 

företagen, det vill säga genom att de får bekräftelse eller erkännande (Rosengren & Sjödin, 2011), 

samtidigt som endast ett företag, R5 inom modebranschen, påpekar att Jagfaktorn är mest viktig i 

deras marknadsföring. Även om Jagfaktorn inte rankats som mest viktig för konsumenterna av R5 

så anser de dock att de som företag bör fånga upp och berömma kunden. Värt att nämna är dock att 

R5 i dagsläget inte har någon konkret strategi för detta, vilket indikerar att företaget saknar kunskap 

om hur de ska marknadsföra sig för att fånga upp just Jagfaktorn. 
 

Jagfaktorn driver konsumenter till eWOM menar exempelvis R3, detta genom att konsumenterna 

vill visa sig i sociala medier för att därigenom på något vis få bekräftelse. Även R2 uttrycker sig om 

hur Jagfaktorn driver till eWOM, genom att fler människor tar del av vad som delas och att det 

numer är enklare att sprida eller dela information underlättar detta för konsumenter som drivs av 
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Jagfaktorn. Detta leder även till att ett varumärke exponeras både snabbare och i större utsträckning. 

En annan orsak till att Jagfaktorn driver konsumenter till eWOM är enligt R4 att de inte vill ses som 

okunniga och att konsumenter därför delar med sig av information.    
 

Jagfaktorn innebär även att konsumenten har en vilja att ha status och få bekräftelse (Rosengren & 

Sjödin, 2011), detta är något som R6 lyckats fånga upp genom att sammanställa sina toppföljare för 

att kunna skicka ut presenter till de som är mest aktiva. Utifrån detta visar R6 tydligt att de arbetar 

med just Jagfaktorn då de värnar om de konsumenter som faktiskt lägger ner tid till att sprida ordet 

kring deras varumärke, samt att de arbetar med att skapa en relation och kommunicera med sina 

konsumenter (Kilgour, Sasser & Larke, 2015). Detta är något som leder till ett långvarigt samarbete 

och ger möjlighet till dialog (Misner, 2010) som gör att varumärket stärks, vilket är en viktig 

framgångsfaktor för företag (Wood, 2000). Ett annat företag utnyttjar Jagfaktorn på så sätt att de re-

tweetar konsumenters budskap, genom detta kan fler människor ta del av budskapet och på så vis 

starta diskussioner kring tweeten, vilket då ger bekräftelse eller status till konsumenten. Detta 

gynnar företaget genom att information sprids och varumärket exponeras vilket gör att konsumenter 

börjar prata om det (Keller, 2013). Sociala medier gör att fler kan ta del av andras tankar och åsikter 

(Garretson, 2008), om en konsument uttrycker sig där kommer fler konsumenter per automatik se 

informationen. 
 

De exempel vi nämnt om hur företagen arbetar med att uppmuntra konsumenter som drivs av 

Jagfaktorn anser vi visar att företagen har förståelse för hur konsumenter agerar men saknar en 

konkret plan i arbetet med att ta hänsyn till Jagfaktorn. De fem företag som ej aktivt arbetar med 

Jagfaktorn idag beskriver dock att viljan till det finns. Till exempel R10 förklarar att de idag endast 

använder sig utav att visa upp positiva kommentarer på sin hemsida, men inget utöver detta. Att 

företagen har en vilja till att utveckla arbetet med Jagfaktorn tyder på att de har förståelse för att ett 

mer aktivt arbete kan stärka deras varumärke. 
 

5.3.2 Mottagarfaktorn 
Drivkraften bakom Mottagarfaktorn handlar om att hjälpa andra utan att förvänta sig något tillbaka, 

det kan till exempel handla om att ge råd eller varna andra om en produkt (Rosengren & Sjödin, 

2011). Då företag till exempel skapar diskussionsforum ger det konsumenter möjlighet att aktivt 

sprida eWOM. 
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Utifrån den insamlade empirin kan vi utläsa att företag aktivt arbetar för att möta konsumenters 

drivkraft till Mottagarfaktorn. De väljer att skapa öppna plattformar där konsumenter har möjlighet 

att diskutera samt dela med sig av information, vilket är precis vad Mottagarfaktorn innebär menar 

Rosengren och Sjödin (2011), nämligen att dela information för att kunna hjälpa andra ta beslut 

eller ge värdefull information. Exempelvis menar R4 att de aktivt bemöter konsumenter när 

konsumenterna delar med sig av sina åsikter; ”When positive we sometimes just respond by saying; 

we are happy you´re satisfied with our product or similar, if bad, we try to rectify the problem and 

turn it around as fast as possible to avoid any damage to our brand.” Att vara aktiva på 

diskussionsforum är ett sätt för företag att uppmuntra konsumenter till diskussion utifrån 

Mottagarfaktorn.  
 

Mottagarfaktorn är inte något R5 tar hänsyn till, R5 förklarar att de är delaktiga i diskussioner som 

uppstår och besvarar eventuella frågor vid behov, dock arbetar de inte med att skapa möjlighet till 

diskussioner för sina konsumenter och arbetar därav inte heller med Mottagarfaktorn. Ett sätt att 

arbeta med Mottagarfaktorn visas utav R3 då de skapar medlemsklubbar uppdelade efter 

konsumenternas intressen för att skapa möjlighet för dem att diskutera eller dela information med 

varandra. Detta visar på hur Mottagarfaktorn kan se ut online, det vill säga hur företag arbetar för 

att konsumenter ska kunna sprida eWOM. 
 

Baserat på intervjuerna kan man utläsa att Mottagarfaktorn anses vara en motivationsfaktor hos 

konsumenter i den digitala världen, detta då många arbetar aktivt med denna motivationsfaktor och 

ser att behovet finns. Mottagarfaktorn fångas upp av företagen då de redan idag arbetar med att 

bemöta/besvara konsumenters diskussioner genom att skapa plattformar där diskussioner är 

möjliga. Detta är något som blivit viktigare eftersom konsumenter i allt större grad diskuterar 

varumärken online (Holmström & Wikberg, 2010), och påverkas mer av icke-kommersiella källor, 

exempelvis eWOM (Rosenbaum-Elliott, Percy, & Pervan, 2007). Även de känslor som tidigare 

uttrycks i diskussioner online tenderar att påverka konsumenterna, positiva känslor genererar fler 

positiva, och gällande negativa känslor så genererar dessa en rad olika känslor (Chmiel, Sienkewicz, 

Thelwall, Paltoglou, Buckley, Kappas & Holyst, 2011). Detta visar också vikten att medvetet arbeta 

med konsumenters motivationsfaktor Mottagarfaktorn, där ett tillvägagångssätt är att skapa platser 

där konsumenter har möjlighet att ge råd, få information samt hjälpa andra ta beslut (Kotler, 2008). 
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5.3.3 Budskapsfaktorn 
Företag kan enligt Dichter (1966) påverka sina konsumenters vilja att sprida WOM genom budskap, 

utformning och innehåll i sin reklam. Reklamen bör då väcka känslor hos konsumenten, positiva 

eller negativa, vilka leder till att denne vill sprida ordet vidare (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh & 

Gremler, 2004). Även Kotler et al. (2008) menar att reklam som är ämnad att väcka känslor hos 

konsumenter påverkar dem starkt. 
 

Vi finner att Budskapsfaktorn rankas högt av de flesta företagen i förhållande till vad de tror 

påverkar konsumenterna mest. Budskapsfaktorn har rankats som en etta eller tvåa av alla förutom 

två av företagen. Detta innebär att Budskapsfaktorn anses påverka konsumenters vilja att sprida 

eWOM starkt i reklamer online. Då vi bad respondenterna ranka hur viktig de själva anser 

Budskapsfaktorn vara har denna motivationsfaktor dock rankats lägre, de flesta valde en trea eller 

fyra, men även ett par ettor och tvåor. Detta ger en indikation på att Budskapsfaktorn inte anses vara 

viktig i de flesta av företagens marknadsföring online.    
 

De flesta av respondenterna använder sig av Budskapsfaktorn då de vill väcka känslor genom sin 

reklam, exempelvis R7 förklarar att de grundar sin marknadsföring på att förmedla en känsla och 

har även rankat denna faktor som en etta i vad de anser vara det mest viktiga motivationsfaktorn. 

Dock är svaren splittrade i frågan om Budskapsfaktorn är något respondenterna lägger stor vikt vid i 

deras marknadsföring online. Ungefär hälften av respondenterna svarade ja och hälften nej, vilket 

även stödjer företagens rankning av Budskapsfaktorn. 
 

Budskapsfaktorn sticker ut särskilt hos ett av företagen, R8 (ett globalt försäkringsbolag), som 

berättar att de tar stor hänsyn till just Budskapsfaktorn i all sin reklam. De vill genom sin reklam nå 

ut till konsumenter genom att väcka känslor om vad som betyder mest för dem, med tanken att de 

ska vilja försäkra detta. R8 har rankat Budskapsfaktorn som en etta både i anseende vad som 

påverkar konsumenterna mest och vad företaget själv anser vara viktigast. Vi vill dock 

uppmärksamma att R8 har rankat två motivationsfaktorer som en etta då företaget anser båda vara 

lika viktiga för deras marknadsföring. Budskapsfaktorn är även något som R9 beskriver att de sedan 

en tid tillbaka fokuserar särskilt på. Detta då de på senare tid koncentrerat sig på känslor i sina 

kampanjer då de anser detta vara särskilt viktigt för den typ av produkt som säljs. Att använda 

Budskapsfaktorn i utvecklandet av sin marknadsföring är i linje med litteraturen (Kotler, 

Armstrong, Wong & Saunders, 2008) vilket tyder på att R8 och R9 arbetar med att bygga sitt 
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varumärke utifrån att skapa eWOM genom budskapet i sin reklam online, det vill säga genom att 

fokusera på Budskapsfaktorn. 
 

Något vi uppmärksammat med Budskapsfaktorn är att de flesta av företagen är överens om att detta 

är en motivationsfaktor som påverkar konsumenter starkt, trots detta rankas Budskapsfaktorn 

relativt lågt gällande vad de själva anser viktigt i sin marknadsföring online. Vi kan därav genom 

vår studie konstatera att det finns ett gap mellan hur företag väljer att marknadsföra sig online och 

de motivationsfaktorer de tror påverkar konsumenter mest till att sprida eWOM. 
 

Vi fick ett antal olika förklaringar till varför de flesta tror att just Budskapsfaktorn påverkar 

konsumenter mest. R2 till exempel, menar att “coola” eller särskilt roliga reklamer påverkar 

konsumenter. Vidare förtydligar R2 detta genom att ge exempel på reklamer som George Clooney 

och Nespresso, Heineken, Budweiser samt Pepsi och superbowl och beskriver att så länge 

konsumenter tycker något är bra eller roligt kommer dem sprida eWOM, ibland till och med mer än 

en gång. R4 beskriver också att roliga reklamer triggar konsumenter att starta konversationer. R8 

menar att om budskapet når fram är det ett enkelt sätt att starta diskussioner konsumenter emellan. 

Enligt vår studie försöker företagen nå ut till sina konsumenter på ett känslomässigt plan och på så 

vis påverka dem till eWOM (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008), de försöker även göra 

detta genom utformningen och innehållet i deras reklam (Rosengren & Sjödin, 2011). 

5.3.4 Produktfaktorn  
Produktfaktorn beskrivs i teorin som den drivkraft där fokus ligger på själva produkten och dess 

egenskaper (Dichter, 1966). Det är alltså produkten som inspirerar konsumenter till att sprida 

eWOM. 
 

Det är blandade åsikter om huruvida Produktfaktorn enligt företagen anses påverka konsumenter att 

sprida eWOM. Denna motivationsfaktor har rankats som en tvåa av fyra av respondenterna, tre har 

rankat den som en trea sedan har även två rankat Produktfaktorn som en fyra och det är även en 

respondent som sticker ut med en etta. Å andra sidan då vi ser till hur Produktfaktorn rankats i 

avseende med hur viktigt företagen själva anser denna motivationsfaktor är vid marknadsföring 

online har hela sex stycken rankat denna motivationsfaktor som en etta. Vår studie visar därav att 

Produktfaktorn rankats ungefär i mitten när det handlar om hur mycket det påverkar konsumenter 

men ändå värderas högt i företagens egna marknadsföring. 
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En av respondenterna, R7, har aktivt valt att inte använda sig av tjänstens egenskaper vid 

marknadsföring online. Detta på grund av att deras tjänst skapar så pass mycket känslor hos 

konsumenterna att de därför väljer att istället enbart satsa på just känslor i sin marknadsföring. Även 

R9 menar att de inte använder sig av sin produkts egenskaper vid marknadsföring online då de 

istället vill synas och väcka intresse. Vår studie visar därav att det finns företag som inte alls tar 

hänsyn till Produktfaktorn för att stärka sitt varumärke genom eWOM. 
 

R8 och R10 nämner att de lägger stort fokus just på produktens egenskaper i sin marknadsföring då 

det är viktigt att konsumenterna förstår produkten och varför de bör köpa den. Detta visar enligt oss 

att dessa företag jobbar just med Produktfaktorn utifrån Dichters (1966) studie kring 

motivationsfaktorer. Vidare visar vår studie att företagen främjar konsumenters diskussioner kring 

deras produkter genom att erbjuda möjligheter för detta i sociala medier, ofta nämnda plattformar är 

Twitter, Facebook, Youtube och bloggar. Sammanfattningsvis tyder detta på att företag väljer att 

fokusera relativt starkt på sina produkters egenskaper i sin marknadsföring online, trots att de inte 

anser det vara en lika stark motivationsfaktor för eWOM hos sina konsumenter. 
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6. Slutsats 

Syftet med vår studie var att undersöka hur företag skapar ett starkt varumärke genom att använda 

motivationsfaktorerna Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn för att 

uppmuntra till eWOM. Utifrån syftet har vi även kunnat få en inblick i deras tankegångar kring 

marknadsföring i sociala medier och därigenom fått en djupare förståelse för hur det arbetet ser ut. 
 

Respondenterna har uppmärksammat att konsumenternas diskussioner kring produkter, företag och 

varumärken till stor del sker online, vilket är i linje med litteraturen (Parson, 2011). De kanaler 

online som företagen har uppfattat används mest för att sprida eWOM är sociala medier. Företag 

har även gjort en medveten insats att finnas tillgängliga på sociala medier då det är en plats som gör 

det enkelt för konsumenter att kommunicera. Detta gör det även möjligt för företagen att hålla sig 

uppdaterade i vad som sägs om deras varumärke samt delta i diskussioner. 
 

Företag är medvetna om att eWOM kring deras produkter sker och även var den sker, det verkar 

dock mer osäkert i hur väl de arbetar med eWOM i syfte att bygga ett starkt varumärke. Många 

företag antyder att de arbetar för att ta hänsyn till Dichters (1966) fyra motivationsfaktorer, vilket vi 

i många fall uppfattar har skett omedvetet. Med detta menar vi att de exempelvis skapar platser i 

sociala medier med möjlighet till diskussioner, men ej av den primära anledningen att bemöta 

konsumenters motivationsfaktorer. 
 

Den motivationsfaktorn som företag tror påverkar konsumenter mest i avseende att sprida eWOM 

är enligt vår studie Budskapsfaktorn. Detta innebär alltså att företag anser att det är själva reklamen 

och dess innehåll, utformning och budskap som mest lockar konsumenter till att sprida eWOM. 

Efter Budskapsfaktorn ligger de andra motivationsfaktorerna på en likvärdig plats i vad företagen 

tror att konsumenterna drivs av. Ytterligare en upptäckt vi fann intressant i vår studie var att företag 

istället för att ta hänsyn till konsumenters motivationsfaktorer utgår från vad de själva anser vara 

viktigt. Då företagen skulle ranka vilken motivationsfaktor de själva ansåg mest viktigt i deras 

arbete med att skapa ett starkt varumärke hamnade Produktfaktorn i topp med snittvärde 1,9. Det 

innebär att trots vad de tror motiverar konsumenter till att sprida eWOM väljer de att fokusera på en 

annan motivationsfaktor i deras eget arbete med att nå ut till konsumenter. Detta visas inte bara 

genom företagens rankning av motivationsfaktorerna utan styrks även av deras beskrivningar av 

varför de rankat som de gjort.  
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Slutsatsen vi kan dra utifrån vår studie är att företag till viss mån arbetar med motivationsfaktorerna 

Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn. De är medvetna om de 

förändrade förutsättningarna när det gäller marknadsföring och hur eWOM påverkar företagets 

varumärke, samt att konsumenters intresse och behov att sprida ett budskap vidare idag sker i en 

större utsträckning. Företagen har viljan att finnas mer tillgängliga för konsumenterna än vad de gör 

idag och om dem inte redan idag arbetar med att ge möjlighet till att sprida eWOM så är det något 

dem strävar efter att arbeta mer med. Flertalet av företagen är även medvetna om att arbetet med att 

motivera konsumenter till att sprida eWOM i sin tur leder till ett starkare varumärke. 

 

6.1 Studiens bidrag 

Studien bidrar till forskningen genom att beskriva och skapa förståelse för företags perspektiv på 

konsumenters motivationsfaktorer till eWOM, det vill säga skapa insikt i ämnet ur ett 

företagsperspektiv. Vi upptäckte även skillnader mellan vad företag anser vara viktigt i sin 

marknadsföring online och vad de tror påverkar konsumenter mest. 

 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 
Det finns tidigare studier med motivationsfaktorerna Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn 

samt Produktfaktorn. Dock gäller det i samband med WOM och att dessa motivationsfaktorer är 

betydande för att skapa ett starkt varumärke (Sundaram, Mitra & Webster, 1998). Det finns även ett 

fåtal studier som innefattar både dessa motivationsfaktorer och eWOM (Hennig-Thurau, Gwinner, 

Walsh & Gremler, 2004), dock görs detta utifrån konsumenter och i en mer generell bemärkelse. 

Hennig-Thurau et al. (2004) undersöker motivationsfaktorerna hos 2063 stycken konsumenter som 

aktivt använt eWOM. De valde att inrikta sig på konsumenter för att ge förståelse och en inblick i 

deras motiv till eWOM samt hur deras beteende påverkar eWOM i generell bemärkelse. I vår studie 

valde vi att utgå företagens perspektiv för att få en djupare förståelse hur företag arbetar med 

eWOM och hur ser på konsumenters beteende utifrån Dichters (1966) fyra motivationsfaktorerna. I 

vår studie ger vi företag möjlighet att se över deras arbete med eWOM utifrån Jagfaktorn, 

Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn, vilket tidigare inte studerats. Det är ett 

viktigt och svårt arbete att skapa ett starkt varumärke för företagen (Kay, 2006) och det krävs 

förståelse om konsumenters motivationsfaktorer till eWOM då det påverkar två tredjedelar av ett 

företags försäljning (Tuten & Solomon, 2013). Vår studie visar på brist av kunskap och förståelse 

för hur företag ska gå till väga med arbetet om att driva konsumenter till eWOM. Resultatet från vår 

undersökning ger företag en överblick över hur situationen ser ut och kan utifrån det skapa en 
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strategi till hur varumärket kan bli starkare genom eWOM. Vi anser att det saknas teori och 

strategier kring detta område och har genom vår studie lyft fram problemet och även lagt en 

teoretisk grund till detta forskningsområde. Vi ger en inblick i företagens arbete med att skapa ett 

starkt varumärke utifrån motivationsfaktorerna Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, Budskapsfaktorn samt 

Produktfaktorn för att på så vis uppmuntra konsumenter till eWOM. Utifrån våra resultat kan 

företag kartlägga eventuella svagheter och styrkor från ett företags perspektiv för att sedan skapa en 

strategisk plan för hur de ska gå vidare.  

 

6.1.2 Praktiskt bidrag 
Studien bidrar praktiskt med att belysa företags användande av motivationsfaktorer för att skapa ett 

starkare varumärke. Resultatet från studien visar att företag inte använder specifika 

tillvägagångssätt för att uppmuntra konsumenter till att föra talan vidare samt att merparten inte 

värderat hur stor vikt deras reklam kring varumärket faktiskt uppmuntrar konsumenter till eWOM.  

Utifrån studiens resultat kan vi rekommendera företag att praktiskt arbete med:  

 

• Avsätta tid till att studera företagets nuvarande position när det gäller varumärke och studera 

vilken/vilka av motivationsfaktorerna som de faktiskt kan arbeta mer med i deras 

marknadsföring  

 

• Kartlägga konsumenters mönster i sociala medier (vilket enligt studiens resultat är den kanal 

företag anser konsumenter använder mest för att sprida eWOM) för att få möjlighet att 

bemöta och uppmuntra till eWOM  

 
 

6.2 Framtida forskning 

 

Ø Vi anser att det varit mycket intressant att undersöka detta ur ett företagsperspektiv. Ett 

förslag till vidare forskning skulle möjligt vara att genomföra denna studie ur konsumenters 

synvinkel för att även sedan kunna jämföra resultaten. 

  
 

Ø Något annat vi anser kan vara intressant för framtida forskning är att undersöka om det finns 

fler motivationsfaktorer för eWOM. Då förutsättningarna ändrats och eWOM är mer 

relevant än någonsin, finns det möjligtvis fler motivationsfaktorer att upptäcka. 



 40 

  
 

Ø Då vi ser en skillnad mellan de motivationsfaktorer företag anser vara viktiga och vad de 

anser att konsumenter påverkas mest av, tror vi även att det finns rum för framtida forskning 

inom varför denna skillnad existerar samt hur den eventuellt kan minskas. 
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7.1 Appendix  

 

7.1.1 Appendix 1 
 
Företag 1 
Företaget vill vara anonymt. Ett internationellt storföretag, ett av deras varumärken som säljer 
linser. 
 
Respondentens position på företaget är Junior Brand Manager med ansvarsområde som 
strategiarbete, kontakt med reklambyrå, materialansvar, eventansvar, projektledning av kampanjer, 
uppdatering av hemsidor, produktion av texter m.m. Tillsammans med Marketing Manager ansvarar 
dem för de nordiska marknaderna. 
 
Företag 2 
Företaget vill vara anonymt. Inom teknologi.   
 
Respondenten arbetar som Marketing Manager. Mina uppgifter inkluderar, men är inte limiterade 
till, att skapa marknadskampanjer, administrera sociala media kanaler, skapa original innehåll, 
skapa samarbeten, förbereda lanseringar av nya produkter, erbjuda kund support, skicka ut all 
kommunikation, och reklamkampanjer för samarbeten. Bland annat administrerar jag även de 
deltidsanställda för våra två kontor och gör även allt som har att göra med vår lokala mikrosite 
(SEO, bloggar, vara uppdaterad). 
 
Företag 3 
Företaget vill vara anonymt. Företaget arbetar inom bilbranschen. 
 
Respondenten arbetar inom Servicemarknad ansvarar för reservdels- och tillbehörsförsäljning, 
utbildning samt Teknisk Service. Respondenten beskriver att på reservdels– och tillbehörssidan 
arbetar vi med produktsortiment, prissättningen, paketpriser, marknadsföring, försäljning samt 
uppföljning. De arbetar med lärarledd utbildning, webbutbildning samt inom kort ITV (Intern TV). 
Respondentens roll på Servicemarknad är att som projektledare driva marknadsföringskampanjer 
mot våra kunder lokalt likväl som på riksnivå. Det är allt från DR-utskick och E-post-utskick med 
serviceerbjudanden till kampanjer för tillbehör. 
 
Företag 4 
Företaget vill vara anonymt. Verkar inom detaljhandeln. 
 
Respondenten är marknadschef på företaget och jobbar mestadels med marknadsföringskampanjer 
online. 
 
Företag 5 
Företaget vill vara anonymt. Ett modeföretag. 

Respondenten jobbar med sociala medier mot den svenska marknaden men är också säljare med sin 
egen kundportfolio. Använder främst Facebook men är även ansvarig för företagets svenska sida, 
dit folk skriver och undrar eller refererar eller kritiserar olika saker, rollen är lite delad.   
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Företag 6 
Företaget vill vara anonymt. Mediebyrå. 
 
Respondenten är delägare och teamleader för vår kreativa avdelning. Leder det operativa teamet om 
nio personer. 
 
Företag 7 
Företaget vill vara anonymt. Försäkringsbolag. 
 
Respondenten arbetar med ansvarsområde sociala medier och redaktör för sociala medier, har haft 
den positionen i fyra månader. Tidigare har respondenten arbetat med liknande arbetsuppgifter på 
ett annat företag. 
 
Företag 8 
Företaget vill vara anonymt. Globalt försäkringsbolag i Schweiz. 
 
Respondenten har jobbat på samma företag i 13 år och har under denna tid vuxit genom olika roller 
som alla vart inom marknadsföring. Idag är respondentens roll på företaget Senior Marketing 
Manager och leder ett team med tio anställda. Respondentens arbetsuppgifter är exempelvis att 
implementera både kort- och långsiktiga marknadsstrategier och kontroller budgetar för 
marknadsföringen.   
 
Företag 9 
Företaget vill vara anonymt. Fastighetsförmedlingsbyrå i Stockholm. 
 
Respondenterna är två stycken, en mäklare respektive en mäklarassistent som är ansvarig för sociala 
medier. De har arbetat på företaget i 2,5 respektive 1 år. 
 
Företag 10 
Företaget vill vara anonymt. Teknologi företag i Stockholm med inriktning på industriell 
bildbehandling. 
 
Respondenten för företag nummer tio arbetar som project manager inom marknadsföring. I 
arbetsuppgifterna ingår att utveckla och utföra företagets marknadsstrategier. Mestadelen av 
marknadsföringen för företaget sker online då det är där produkten finns. 
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7.1.2 Appendix 2 

 

Intervjuguide   
 

Allmänna frågor  

1.         Beskriv kortfattat det företag du arbetar på. Vill ni vara anonyma så hoppa över denna fråga.  
 

2.         Vilken position har du på företaget? Vilka är dina arbetsuppgifter?  
 

3.         Hur länge har du arbetat inom området?  

 
 

Frågor om eWOM och konsumenters motivationsfaktorer 

Definition av Word of mouth (WOM): konsumenters delning/spridning av information eller åsikter, 

att föra talan vidare, när detta sker online kallas det för Electronic word of mouth (eWOM).   
 

1. Vilka plattformar använder era konsumenter sig utav för att diskutera ert varumärke, dvs. 

sprida eWOM?  

 

2. Enligt litteraturen är eWOM; Processen av konsumenters delning/spridning av information 

eller åsikter online, att föra talan vidare. Det sägs även vara det starkaste verktyget för att 

skapa ett starkt varumärke.   

 

Följdfråga; Hur arbetar ni med eWOM? Förklara.  
 

 

3. Enligt studier finns det fyra huvudsakliga motivationsfaktorer hos konsumenter som 

påverkar dem att sprida information vidare (WOM); Jagfaktorn, Mottagarfaktorn, 

Budskapsfaktorn samt Produktfaktorn. Nedan följer en kort beskrivning av varje faktor som 

följs av en fråga.   
 

Produktfaktorn: Här är det fokus på själva produkten och dess egenskaper driver konsumenten att 

föra talan vidare. Exempel på detta kan vara en ny mobiltelefon med nya funktioner som lockar 

konsumenten att sprida WOM.    
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Jagfaktorn: Här är drivkraften att själv få uppmärksamhet och/eller erkännande från andra, vilket 

leder till att konsumenten delar med sig. Exempel i praktiken kan vara att vara att sprida en bild på 

sig själv när man varit hos frisören, och vill få bekräftelse samtidigt som man omedvetet tipsar 

andra om frisörsalongen.   
 

Mottagarfaktorn: Här drivs konsumenten av att hjälpa andra ta beslut eller ge värdefull 

information. Exempel i praktiken kan vara att tipsa om en upplevelse av en produkt eller service 

som var bra eller dålig.  
 

Budskapsfaktorn: är när själva budskapet är det intressanta och väcker lusten till att föra talan 

vidare. Här är det inte fokus på produkten utan reklamen, i praktiken kan det vara att företag stöttar 

fair trade. Ett annat exempel är Heinekens, ofta humoristiska, där konsumenter sprider WOM just 

på grund av reklamen.   
 

Vilken av ovanstående motivationsfaktor tror ni att konsumenter mest drivs av online i avseende att 

sprida WOM?  

 

Följdfråga; Förklara hur?  
 

4. Ranka från 1 (mest använda) till 4 (minst använda) vilka ni tror är de mest använda:  

 

5. Vilket/vilka av de fyra motivationsfaktorerna (Produktfaktorn, Jagfaktorn, Mottagarfaktorn och 

Budskapsfaktorn) anser du att ni tar mest hänsyn till när ni marknadsför er online? Förklara.   

 

6. Ranka även här från 1 (mest använda) till 4 (minst använda) vilka motivationsfaktorer ni 

använder mest inom ert företag.  

 

7. Är det några/något av de faktorerna som du tror skiljer sig markant i konsumenters motivation 

när de vill sprida ett budskap online respektive ”traditionellt”. Förklara varför du tror det.  

 

  
 

 (Dessa är även de sex frågor som vi valde att komplettera med efter pilotstudien) 
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1. Ligger fokus på produkters/tjänsters egenskaper när ni marknadsför er online?    

  

2. Främjar ni konsumenters diskussioner kring deras erfarenheter och användning av era 

produkter? På vilka sätt?   

 

3. Hur skapar ni möjligheter online (exempelvis särskilda forum/trådar) era konsumenter att ge 

varandra råd kring era produkter?   

 

4. Hur arbetar ni för att bemöta era konsumenter på dessa diskussionsforum?  

 

5. Ger ni uppmärksamhet/bekräftelse till konsumenter som diskuterar kring ert varumärke? 

Hur fångar ni upp de konsumenter som är mest aktiva/synliga?   

 

6. Vill ni väcka känslor genom er marknadsföring/reklam? Är detta något ni lägger stor vikt 

vid?   

 

 

  
 


