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Sammandrag: 

Internet har lett till ett paradigmskifte för den traditionella marknadsföringen i och med att 
internet har möjliggjort det för konsumenter att dela med sig av sina egna erfarenheter av 
tjänster och produkter via konsumentinteraktionsplattformar. På så sätt kan andra, potentiella 
konsumenter kan ta del av deras erfarenhet för att kunna göra sina egna konsumtionsbeslut. 
Tillgängligheten av e-WoM har gjort företagens utbud mera genomskinligt samtidigt som 
konsumenter blivit mera skeptiska gentemot företagets egna utgående kommunikation. 
Företag har svårigheter att direkt kunna påverka vad konsumenten väljer att dela med sig av 
på internet och därför är det viktigt att företagsledning förstår processen bakom konsumentens 
delande. Den här undersökningen undersöker restaurang- och hotellbranschen och fokuserar 
på varför konsumenter väljer att dela med sig av sina upplevelser.  

Undersökningen har som mål att, genom ett flertal intervjuer med konsumenter, tillhörande 
generation Y, som delat med sig av sina erfarenheter via internet, kunna identifiera de kritiska 
faktorerna i service situationen som lett till att konsumenten valt att dela med sig av sin 
erfarenhet via e-WoM. En kritisk incident kan både vara positiv eller negativ och kan 
kännetecknas av att den, trots att den i proportion till hela upplevelsen kan vara liten, påverkar 
kundens helhetsuppfattning av situationen. Undersökningen har kunnat identifiera fem olika 
kategorier för kritiska faktorer i restaurang- och hotellsituationer; produkt, person, incident, 
särbehandling och förväntan. Dessa kan vara till nytta för marknadsförare och företagsledning 
för att undvika kritiska faktorer som påverkar upplevelsen negativt, samtidigt som man kan 
försöka lägga mera vikt vid de som identifierats som positiva. På så vis kan den negativa 
spridningen av e-WoM minimeras. Därför så är det viktigt för företagsledning och 
marknadsförare att identifiera sin branschs/företags specifika kritiska faktorer som kan utlösa 
ett delande av e-WoM. 
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1 INTRODUKTION 

Konsumenter har alltid haft möjligheten att berätta sina om sina egna upplevelser och 

erfarenheter av utbyten, som skett mellan dem själva, som konsumenter, och företag till 

sina egna nätverk. På så vis har konsumenter kunnat influera och påverka sina 

medmänniskor, med andra ord företagets potentiella, framtida konsumenters 

konsumtionsbeslut. Konsumenters delade konsumtionserfarenheter är internationellt 

kända som word of mouth (betecknas hädan efter som WoM). WoM avser 

kommunikation emellan två parter, som konsumenter eller användare av en viss produkt 

eller tjänst, där information sprids utan att vara officiell reklam (Merriam Webster, 

Oxford Dictionary, 2016). Genom WoM sprids information om företag och tidigare 

konsumenters erfarenheter av deras utbud av tjänster och produkter, mellan 

konsumenter och intressenter i samhället, på ett naturligt sätt.  Den form av socialt 

lärande som WoM innebär har visat sig vara en av viktig faktor i konsumentens process 

bakom köpbeslut, vilket ett flertal undersökningar har kunnat bevisa (Herr, Kardes & 

Kim, 1991; Litvin, Goldsmith & Pan, 2008; Campbell, 2013). Trots att WoM är en 

vägande form av inofficiell marknadskommunikation konsumenter emellan så har 

tidigare forskning inte fäst en stor tyngd vid hur företaget skall kunna påverka den 

marknadskommunikation som sker via WoM för att kunna dra nytta av den (Berndtson, 

2007). 

Efter den teknologiska utvecklingen som ägt rum under de senaste decennierna har 

internet blivit en daglig del av många konsumenters liv. Internet har gjort det möjligt för 

konsumenter att kunna kommunicera med varandra oberoende av geografisk ort, via 

olika former av forum, applikationer och plattformar (hädan efter 

konsumentinteraktionsplattformer). Internet har på så vis möjliggjort det för 

konsumenter att sprida sin WoM till en bredare och större publik via olika 

konsumentinteraktionsplattformar, istället för bara muntligen dela med sig av 

erfarenheter till sitt egna nätverk. Den här nya formen av WoM betecknas ofta som e-

WoM; Electronic Word of Mouth och är dessutom mer bestående än traditionell WoM 

eftersom den delas via internet istället för muntligen (Henning-Thurau; Gwinner, Walsh 

& Gremler 2008; Gupta & Harris, 2009; Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). Det finns flera 

olika konsumentinteraktionsplattformer på internet som är specifikt avsedda för att 

konsumenter skall kunna dela med sig av sina upplevelser via dessa, så att andra 

konsumenter skall kunna få tilläggsinformation av tidigare upplevelser att basera sina 

framtida konsumtionsbeslut för varor och tjänster på, och detta oavsett om det gäller en 
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fysisk produkt eller en tjänst (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). Ett exempel på en dylik 

konsumentinteraktionsplattform är t.ex. TripAdvisor.com, som är en av de mest kända 

för att dela med sig av e-WoM om hotell, restauranger och turist attraktioner. 

Uppkomsten och tillgängligheten av e-WoM har lett till att företaget och deras produkter 

eller tjänster blir mera genomskinliga för konsumenter, eftersom konsumenterna lätt 

har tillgång till andra konsumenters tidigare åsikter och erfarenheter via delad e-WoM 

(Ahrens, Coyle & Strahilevits, 2013, Heinonen, 2011). Den nya transparensen innebär att 

konsumenter har blivit mera kritiska och inte litar på samma sätt som de tidigare gjort 

på traditionell reklam, utan istället förlitar sig till en större del på e-WoM som delats via 

konsumentinteraktionsplattformer (Gupta & Harris, 2009).  

 

1.1 PROBLEMOMRÅDE 

 

Uppkomsten av e-WoM har inneburit ett slags paradigmskifte för marknadsföring. E-

WoM medför flera positiva möjligheter för företagsledning vad gäller attraherande av 

nya kunder, bevarande av existerande kunder, uppbyggnad av varumärke samt 

utveckling av produkter, men också utmaningar (Dellarocas, 2003, Zeng & Gerritsen, 

2014). Eftersom flödet av e-WoM är inte går att kontrollera från företagets sida så måste 

istället måste fokus ligga på att prestera så bra som möjligt och motsvara kundens 

förväntningar så att konsumenten får en positiv upplevelse (Smith et al., 2007). På så 

sätt skapar man positiva upplevelser hos sina konsumenter, vilket kan leda till mera 

positiva delanden av e-WoM.  

Det viktigt för marknadsförare och företagsledning att förstå hur hela 

utbytessituationen, från förväntningar till själva upplevelsen av utbytessituationen från 

konsumenternas perspektiv och kunna identifiera olika kritiska steg i utbytestillfället 

som påverkar kundens helhetsuppfattning, vilket innebär en kartläggning av 

konsumentens agerande, upplevelser och intryck (Smith, Coyle, Lightfoot & Scott, 2007; 

Litvin, Goldschmidt & Pan, 2008). Genom att sedan granska sina processer kritiskt och 

jämföra dem med konsumenternas upplevelser kan man minimera negativa upplevelser 

och, på så vis, också minimera möjlig negativ e-WoM. Detta innebär att företaget måste 

kunna identifiera de faktorer som kan räknas som kritiska som påverkar kundens 
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helhetsuppfattning (Chung & Hoffman, 1998) som i sin tur kan utlösa en vilja till att dela 

med sig av e-WoM (Smith et al., 2007).   

Kritiska faktorer, som påverkar konsumenter helhetsuppfattning av servicesituationen, 

har undersökts av flera forskade och de menar att det ofta finns en specifik händelse, en 

så kallad kritisk faktor som påverkat konsumentens helhetsuppfattning av utbytet, även 

om den i proportion till hela upplevelsen inte är särskilt betydande (Edvardsson, 1992, 

Edvardsson & Roos, 2001, Chung & Hoffman, 1998, Chung-Herrera, Goldschmidt & 

Hoffman, 2004). De kritiska faktorerna kommer upp eller sker under i de flesta fall 

utbytestillfället, då konsument och företagsrepresentant interagerar. Den kritiska fakorn 

kan karaktäriseras av att den varit oväntad från kundens sida, med andra ord finns den 

inte medräknad i hennes förväntade upplevelse. Den kritiska faktorn kan också sträcka 

sig över en längre tidsaxel, t.ex. om den handlar om helhetsuppfattning, och ha sin grund 

i konsumentens förväntningar som hon jämför sin faktiska upplevelse med (Edvardsson, 

1992, Grönroos, 2011). Den kritiska faktorn, som kan vara både positiv och negativ, har 

en stor direkt påverkan på konsumentens helhetsupplevelse, även om den kritiska 

faktorn i proportion till hela upplevelsen kan vara relativt liten eller bara ske under en 

kort sekvens av utbytessituationen. Genom att, som företagsledning, förstå hur 

interaktionsprocessen med förtaget ser ut, och upplevs av konsumenten, kan man 

identifiera kritiska faktorer, som kan vara utlösande faktorer till delande av e-WoM, och 

utgående från detta, se till företaget levererar på bästa möjliga sätt och lämnar 

konsumenten med en positiv upplevelse (Gupta & Harris, 2009).   

En av de branscher som påverkas mest av e-WoM som delats via 

konsumentinteraktionsplattformer är hotell- och restaurang branschen (Litvin, 

Goldschmidt & Pan, 2008, Munar & Jacobsen, 2014, Sen & Lerman, 2004, Zeng & 

Gerritsen, 2014). Det finns flera stora konsumentinteraktionsplattformer avsedda för 

skapande av e-WoM för just den här typen av tjänster, t.ex. TripAdvisor, Eat.fi, 

hotels.com etc., vilket gör det lätt för konsumenterna att hitta ett lämpligt forum att dela 

med sig av sin erfarenhet i. Det gör det också lätt för konsumenter att snabbt hitta stora 

mängder information om olika alternativ för sitt konsumtionsmål.  E-WoMs existens och 

tillgänglighet innebär utmaningar för marknadsförare och företagsledning inom denna 

bransch eftersom de potentiella, framtida konsumenterna kommer att gå in och leta upp 

tidigare konsumenters upplevelser och fatta sitt konsumtionsbeslut baserat på dessa. 

Därför är det viktigt för företagsledning och marknadsföring att lära sig att influera, 

denna väldigt starka, naturligt uppkommande marknadsföringskraft (Litvin, 
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Goldschmidt & Pan, 2008). Genom att känna till sitt företags processer, minimera 

negativa kritiska faktorer och stärka de faktorer som påverkar upplevelsen positivt kan 

företaget öka de positiva upplevelserna (Gupta & Harris, 2009) och på så vis minimera 

spridning av negativ e-WoM. Samtidigt fungerar den positiva delade upplevelserna som 

gratis marknadsföring för företaget när framtida, potentiella konsumenter söker 

information att grunda sina konsumtionsbeslut på. 

Även om e-WoM och kritiska incidenter undersökts skilt för sig i flera omgångar finns 

det en lucka som forskningen inte fyller, nämligen identifiering av kritiska faktorer som 

leder till ett delande av erfarenhet från konsumentens sida samt hur dessa kan tacklas av 

företagsledning för att minska spridning av negativ e-WoM. 

 

1.1.1 TIDIGARE FORSKNING 

 

Det finns ett stort antal undersökningar som berör den traditionella typen av WoM på 

olika nivåer medan e-WoM inte funnits förrän internets uppkomst, trots det har ändå e-

WoM har undersökts flera gånger (bl.a. Gupta & Harris, 2009) allt sedan 

konsumentinteraktion över internet blev en vardaglig företeelse. Den tidigare 

forskningen har undersökt vilken typs upplevelser, positiva eller negativa, som oftast 

delas via e-WoM plattformar samt motivationsmönster bakom delande av erfarenheter 

på internet (Henning-Thureau et al. 2004) men inte specificerat sig på tjänstebaserade 

produkter vilket den här undersökningen kommer att göra. Forskningen på det området 

lämnar ändå vissa luckor i processen bakom delande av erfarenhet, när det gäller 

personliga och emotionella utlösningsfaktorer för delande av erfarenhet. 

Beteendemönster och motivationsfaktorer har studerats men eftersom internets 

utveckling under de senast 10-15 åren varit enorm, precis som teknologin till exempel 

med tanke på smarttelefoner, kan det hända att även de har sina brister.  

Också kritiska faktorer i servicesituationer har studerats mycket, och i dessa forskningar 

så har fokus oftast legat på att förstå kundens synvinkel och upplevelser. Flanagan (1952) 

presenterade, för över ett halvt sekel, sin CIT-modell (Citical Incident Technique) för 

undersökning av kritiska faktor, som också står som grund för flera av de mera moderna 

forskningarna inom ämnet. Även Edvardsson (1992) samt Edvardsson & Roos (2001) 
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har skrivit artiklar som beskriver analys av kritiska faktorer i konsumenters upplevelser 

samt deras inverkan på förhållandet mellan konsument och producent. Den tidigare 

kritiska faktor forskningen lämpar sig väl som bas för en undersökning som denna, som 

strävar efter att analysera konsumentbeteendet bakom delande av e-WoM.  

 

1.2 SYFTE 

 

Undersökningens syfte är att identifiera kritiska faktorer i respondenternas återgivna 

upplevelser i de undersökta servicesituationerna som lett till att respondenterna valt att 

dela med sig av sin erfarenhet, via e-WoM. I denna undersökning avser 

servicesituationer det aktiva utbytestillfället (t.ex. hotell och restaurang besök) där 

konsumenten betalat för ett utbyte med en producent, och denna situation karakteriseras 

av att den, till stor del, består av interaktion mellan konsumenten och företagets 

representanter. Därför lyder forskningsfrågan som följande; 

 

• Vilka är den/de kritiska faktorerna vid de undersökta servicetillfällena som lett 

konsumenten till att dela med sig av sin upplevelse via e-WoM? 

 
Utgående ifrån denna kommer även följande forskningsfråga att undersökas; 
 

• Hur ser incitamenten för konsumentens delande av sin erfarenhet ut och hur 

uppfattar eller inser hon sin möjlighet att påverka andra igenom sitt delande? 
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1.3 UNDERSÖKNINGENS ANGREPPSÄTT 

 

Undersökningen kommer att utgå ifrån kvalitativa metoder för datainsamling. För att 

avgränsa forskningen så kommer endast medlemmar av generation Y att undersökas, 

vilket innebär att respondenternas ålder kan variera mellan 35-17 år i dagsläget. Denna 

avgränsning har valts eftersom generation Y (personer födda mellan 1981-1999) varit 

barn då internet blev allmänt i början på nittiotalet. (TNW News, 2011), eller vuxit upp 

med internet, och på så vis förhåller sig naturligt till internet. Därtill det finns forskning 

som understryker att denna generation ofta baserar sina konsumtionsbeslut på e-WoM 

(Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadavi, Gruber, Komarova & Solnet, 

2013).  Där till kommer också ett kriterieurval (Gummeson, 2000) att tillämpas vilket 

innebär att respondenterna måste ha delat med sig av e-WoM via en 

konsumentinteraktionsplattform minst en gång under de senaste två åren.  

Genom att utföra ett flertal intervjuer skall undersökningen försöka identifiera olika 

kategorier av kritiska faktorer som fått konsumenten att dela med sig av sin personliga 

erfarenhet via en konsumentinteraktionsplattform. Dessa potentiellt utlösande kritiska 

faktorer kan vara till stor hjälp för företagsledning och marknadsföring inom företag 

inom hotell och restaurang branschen. Både positiva och negativa upplevelser att tas i 

beaktande eftersom vi vill kategorisera de kritiska faktorerna i de faktiska upplevelserna. 

Vid sidan om detta kommer den andra forskningsfrågan att undersöka respondenternas 

incitament för att dela med sig av sina upplevelser i form av e-WoM och hur de 

upplevelser sig kunna påverka potentiella framtida konsumenter och deras 

konsumtionsbeslut.  

1.3.1 AVHANDLINGENS STRUKTUR 

Undersökningen kommer att inledas med en litteraturgenomgång av tidigare 

forskningars resultat och insikter som berör områden viktiga för undersökningen. 

Litteraturkapitlet kommet att avslutas med en presentation av undersökningens egen 

referensram som baserats på den tidigare forskningen. Där efter kommer metoderna att 

presenteras, både val av forskningsmetoder och urval kommer att presenteras och 

diskuteras, liksom också analysmetod för urvalet. Undersökningen kommer sedan att 

fortsätta med ett analyskapitel som inleds med en presentation av det insamlade datat 

samt analyser av datat i enlighet med metoderna som presenterats i metodkapitlet. 
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Analysen leder till ett diskussionskapitel där avhandlingens resultat diskuteras och 

jämförs med tidigare forskning. Undersökningen kommer att avslutas med 

konklusioner, implikationer för företagsledning samt förslag för framtida forskning. 

 

1.4 AVHANDLINGENS AVGRÄNSNINGAR 

 

Undersökningen kommer enbart att fokusera på feedback på företag som verkar inom 

hotell- och restaurangbranschen som delats via konsumentinteraktionsplattformar, 

vilket innebär att den delade e-WoM:n finns tillgängligt för allmänheten att läsa. Delade 

erfarenheter av fysiska produkter, varor eller andra tjänster kommer inte att beaktas i 

undersökningen. Undersökningen angriper problemet en B2C vinkel, och alla 

respondenter har handlat i egenskap av privatperson vid det undersökta tillfället, vilket 

är passande för forskningsfrågan men lämnar därför B2B fall utanför forskningen. Inte 

heller problematiken bakom sanningsenligt delande, eller partiskt delande, som kommit 

upp i respondentsvaren, kommer inte heller att behandlas vidare utan föreslås istället 

för vidare forskning. 

I och med tidigare forskning som pekat på att generation Y flitigt använder sig av e-WoM 

vid sina konsumtionsbeslut så kommer undersökningen att baseras på data som 

insamlats från respondenter tillhörande generation Y (Bolton et al., 2013), vilket innebär 

att respondenterna är födda mellan 1.1.1981–31.12.1999.  Det empiriska datat kommer i 

första hand att samlas in personligen, i särskilda fall där en personlig intervju varit 

omöjlig att få till stånd har intervjun skett via Skype eller per e-post. Samtliga 

respondenterna är av någon skandinavisk nationalitet, en faktor som inte borde ha en 

negativ inverkan på forskningens resultat eftersom geografiska gränser inte heller tagits 

upp som ett problem av tidigare forskning på ämnet. Vissa olikheter mellan olika 

kulturers benägenhet att göra köpbeslut för produkter baserat på e-WoM har kunnat 

bevisas av tidigare forskning (Christodoulides, Michaelido &  Argyriou, 2012) men inte 

vad gäller delande av e-WoM. 

  



 

 

8 

1.5 DEFINITIONER 

 

Word of Mouth (WoM); WoM är åsikter, upplevelser, rekommendationer och 

erfarenheter av företags produkter och servicetjänster, som delas av konsumenter till 

deras egna nätverk muntligen eller skriftligen, utan att delas med till en större publik. 

WoM är, i sin renaste form, helt uppbyggd på konsumentens upplevelser och val av 

delande vilket innebär att den inte kan kontrolleras av företag. (Merriam Webster, 

Oxford Dictionary). Tidigare forskning har kunnat bevisa att WoM har en stor inverkan 

på konsumenters köpbeslut (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008; Campell, 2013).  

Electronic Word of Mouth (e-WoM); E-WoM avser konsumenters spridning av 

WoM via internet, vilket ofta sker genom olika sociala media kanaler eller 

konsumentinteraktionsplattformer som är avsedda för denna typ av konsumentrespons 

(Hennig-Thurau et al., 2004; Litvin, Goldsmith & Pan; 2008). Den skiljer sig från den 

klassiska WoM genom att den dels sker på internet och inte nödvändigtvis är en privat 

kommunikation två parter emellan utan finns tillgänglig för alla att läsa, vilket gör att e-

WoM har en större spridningspotential än traditionell WoM. I och med sin stora 

spridningspotential och inverkan på konsumenters beslut innebär den nya utmaningar 

för företagsledning (Dellarocas, 2003; Litvin, Goldsmith & Pan, 2008; Zeng & Gerritsen, 

2014) 

Kritiska faktorer; Tidigare forskning har ofta refererat till detta som critical incidents 

[kritiska incidenter] (Flanagan, 1952; Edvardsson, 1992; Edvardsson & Roos, 2001; 

Chung-Herrera, 2004, Goldschmidt & Hoffman) men i den här undersökningen kommer 

kritiska faktorer att användas som term för dessa efter som det är ett mera passande ord 

eftersom alla de identifierade faktorerna inte kan klassas som incidenter. Med kritiska 

faktorer avses den, eller de faktorer i upplevelsen som har en stor inverkan på 

helhetsupplevelsen. En kritisk faktor kan vara både positiv eller negativ men 

kännetecknas av att den skiljer sig märkbart från det som konsumenten väntat sig av sin 

upplevelse och väcker ofta känslor hos konsumenten (Edvardsson, 1992).  

  



 

 

9 

 

Konsumentinteraktionsplattform; I denna forskning avses det med ordet 

konsumentinteraktionsplattform olika former av forum, gruppdiskussioner, sociala 

mediekanaler, som är internetbaserade. Via dessa kan konsumenter återge sina 

erfarenheter via e-WoM så de finns tillgängliga för andra, potentiella konsumenter och 

intressenter. Exempel på dylika plattformar är TripAdvisor, Yelp, Eat Helsinki, 

Hotels.com etc., men också sociala mediekanaler, som Facebook, kan användas som en 

konsumentinteraktionsplattform. Genom att dessa plattformar samlar stora mängder av 

erfarenheter ger de konsumenter mycket information att basera sina konsumtionsbeslut 

på (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). 

 

Generation Y; Fokusgruppen för undersökningen är generation Y. Årtalen som 

definierar generation Y varierar med några år beroende på källa men i den här 

undersökningen kommer åren mellan 1981-1999 att användas som generationsspann 

(Bolton et al. 2013).  År 1991 blev internet en tillgång för allmänheten (TNW News, 2011) 

vilket innebär att generationen antingen varit barn när internet blev allmänt eller fötts 

in i en värld där internet varit en del av vardagen. Tidigare forskning, som undersökt 

medlemmar av generation Y i västvärlden, hävdar att det finns skillnader mellan 

generation Y och tidigare generationers internetbeteenden, till exempel så använder 

generation Y internet på ett naturligt sätt som en informationskälla för att fatta 

konsumtionsbeslut. Dessutom använder generationen olika former av sociala 

mediekanaler vilket gör att det lätt för dem att dela med sig av sina erfarenheter i form 

av e-WoM (Bolton et al., 2013). 

 

 

 

 

  



 

 

10 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I det här kapitlet kommer de mest betydande rönen från tidigare forskning, bland annat 

Grönroos (2011,2012), Anderson & Naurus (1998), Edvardsson (1992), att presenteras, 

analyseras och konkluderas för att utgöra en teoretisk referensram för undersökningen. 

Kapitlet är indelat i fem avsnitt som behandlar olika ämnen som är betydande för 

undersökningen. Det första och det andra avsnitten bygger på varandra, först behandlas 

värde för konsumenten vilket ger en inblick i hur konsumentens värdeskapande process 

ser ut medan det andra avsnittet behandlar kritiska faktorer och förklara hur dessa ser 

ut och hur de påverkar konsumentens värdeskapande process. Det tredje och det fjärde 

avsnitten bygger också på varandra och behandlar två viktiga begrepp som 

undersökningen fokuserar på, nämligen e-WoM, samt motivationsfaktorer för delande 

av e-WoM. Slutligen, i det femste avsnittet i kapitlet, kommer teorin att knytas samman 

för att bilda en teoretisk referensram för undersökningen.  

 

2.1 KONSUMENTENS VÄRDEUPPLEVELSE 

 

För att kunna förstå upplevelsen bakom delad e-WoM och kunna identifiera kritiska 

faktorer som lett till ett delande så är det viktigt att vi förstår vilket värde kunden söker 

eller vill uppnå genom sin konsumtion. Traditionellt sett ligger värdet i ett utbyte för 

konsumenten i skillnaden mellan det hon offrar eller ger upp, exempelvis tid och pengar, 

i utbyte för en vara eller tjänst. Det antas att konsumenter konsumerar rationellt men 

även funktionella och emotionella aspekter påverkar också konsumentens värde 

uppfattning (Andersen & Naurus, 1998; Tseng, Qinhai & Su, 1998; Geraerdts, 2012).  

Vargo & Lush argumenterar att konsumenters värdeuppfattning rört sig från att vara 

produktbaserad mot att vara servicebaserad. Detta innebär att produkten, eller själva 

tjänsten, fortfarande är viktig men konsumenter fäster en större vikt vid servicen och 

situationen som är uppbyggd kring produkten eller tjänsten (Vargo & Lush, 2004). Detta 

innebär att inte bara huvudprodukten, som t.ex. i restaurang och hotellsituationer kan 

vara mat och logi, som spelar roll utan hela servicehelheten är viktig i kundens 

värdeskapande process (Tseng, Quinhai & Su, 1999), den sträcker sig allt ifrån 

interaktionen mellan företaget och konsumenten till små detaljer i kundupplevelsen. 
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Därför är det viktigt för företagsledning och marknadsförare att förstå hur kundens 

värdeskapande processer ser ut i företagets egen kontext och kritiskt analysera dessa för 

att maximera konsumentens världsupplevelse (Grönroos, 2011; Grönroos, 2012). Detta 

innebär att det inte är företaget som skapar värde för kunden, utan snarare kunden som 

upplever värdet av en produkt eller tjänst medan själva företaget bara erbjuder kunden 

instrumenten för värdeupplevelse (Grönroos, 2011). Man kan likna processen för 

värdeskapande vid två separata sfärer, en producent- och en konsumentsfärer, längs en 

tidslinje som vid en viss punkt skär in i varandra (Grönroos & Voima, 2013). I 

producentsfären skapar producenten instrument för konsumentens värdeuppfattning, 

vilket låter konsumenten uppleva ett värde för utbytet som sker mellan henne och 

producenten. Vid den punkt de två sfärerna skär varandra sker det faktiska 

utbytesaktiviteterna, vilket involverar både fysiska resurser, som t.ex. varor och 

interaktion emellan företagsrepresentanter och konsument (Grönroos, 2011; Grönroos, 

2012, Grönroos & Voima, 2013).  Där de två sfärerna skär in i varandra sker interaktion 

mellan företag och konsument, men denna interaktion är ändå bara en del av kundens 

totala värdeskapande process som även fortsätter utanför utbytestillfället i 

konsumentsfären när konsumenten processar sina upplevelser (Grönroos, 2012; 

Gröönroos & Voima; 2013). 

Eftersom värde upplevs subjektivt av konsumenten, utgående från hennes egna 

upplevelser och förväntningar, sker värdeupplevelsen dels i samband med, samt i 

processandet av, själva upplevelsen och utbytestillfället, det som i introduktionen 

kallades för moment of truth (Grönroos, 1990; Tseng, Qinhai & Su, 1999; Grönroos, 

2011; Grönroos, 2012). En viktig aspekt för värdeupplevelsen som sker i samband med 

eller efter konsumtionen, är dock att konsumentens förväntningar kan prägla 

upplevelsen av värde eftersom dessa ligger som en måttstock för konsumentens 

upplevelse (Grönroos, 2012; Anderson & Naurus, 1998).  

Det värde som kunden upplever sig få ut av ett utbyte är antingen positivt eller negativt; 

antingen känner hon sig bättre i och med sitt konsumtionsbeslut, vilket innebär en 

positiv värdeuppfattning eller vice versa (Grönroos, 2012). Trots att fokus vid 

samskapande av värde och värde uppfattningen oftast ligger vid konsumenten så kan 

även företag dra nytta och få ut värde av situationen där de två parterna interagerar, 

detta genom att få insyn i konsumentens upplevelse, identifiera möjliga svaga punkter i 

den och ta emot feedback. Detta förutsätter docka att företagsrepresentanterna är 
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utbildade att förstå denna möjlighet så att de aktivt samlat in denna sort av information 

från sina interaktioner med konsumenter (Grönroos, 2012). 

Konsumentens värdeupplevelse präglas också starkt av den sociala interaktionen i 

kontexten (Edvardsson, Tronvoll & Gruber, 2010), t.ex. hur interaktionen med 

företagsrepresentanter upplevs av konsumenten. Ett återkommande problem i 

värdeskapande i servicesituationer, speciellt för tjänster som bygger på interaktion 

mellan kund och företagsrepresentant, är att det ofta saknas tillräcklig utbildning och 

förståelse, samt makt, hos företagsrepresentanten med vilken hon skulle kunna vara 

mera flexibel och möta konsumentens behov ännu bättre (Bitner, Booms & Stanfield-

Tetreaut, 1990; Edvardsson, 1992; Chung-Herrera, Goldschmidt & Hoffman, 2004; 

Edvardsson, Tronvoll & Gruber, 2010). 

Som nämndes tidigare är förväntningarna på en upplevelse och dess värde är en viktig 

aspekt när det kommer till att förstå konsumentens helhetsuppfattning av situationen. 

Även om förväntningarna kan vara vaga så är de ändå utgångspunkten till konsumtionen 

(Tseng, Qintan & Su, 1999; Grönroos, 2012). Det värdet som kunden upplever att en 

produkt eller tjänst besitter, och kan skänka henne, kan brytas ner i tre delar; monetärt 

värde (MV), nyttovärde (NV) och utbytesvärde (UV) (Anderson & Naurus, 1998). Det 

monetära värdet är det faktiska priset på varan eller tjänsten, med andra ord det värde 

konsumenten betalar för produkten eller tjänsten i pengar. Nyttovärdet bygger på nyttan 

kunden får ut av sin konsumtion av en specifik produkt eller tjänst, alltså vad kunden får 

ut av utbytet. Utbytesvärde, den tredje och sista delen av värde, är vad kunden får ut för 

värde i nytta jämfört med värdet hon betalar i monetära former. Här blir det än en gång 

klart att innan kunden köper en produkt eller tjänst så försöker hon estimera utbytes 

värde eftersom konsumenter oftast är rationella varelser, och försöker då estimera ett 

nyttovärde som kan jämföras med det monetära värdet. Det estimerade nyttovärdet är 

alltså baserat på konsumentens egna förutfattade meningar, förväntningar, upplevelser 

och erfarenheter vilket hoppeligen möter det faktiska nyttovärdet som konsumenten 

verkligen får ut av sin konsumtion (Anderson & Naurus, 1998). Anderson och Naurus 

teori kan användas för att jämföra skillnader mellan konsumenters förväntningar på en 

upplevelse och deras faktiska upplevelser. En upplevelse där det faktiska upplevelserna 

överskrider förväntningarna blir en positiv upplevelse, på samma sätt som en upplevelse 

som inte möte förväntningarna blir en negativ. 
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Det är också mycket viktigt att förstå hur interaktionssituationen ser ut för kunden och 

därför att undersöka och kartlägga alla de värdeskapande steg som finns i kundens 

värdeskapande sfär, utvärdera och granska de olika elementen kritiskt för att kunna 

förbättra och uppnå en så smidig process som möjligt för att kunna underlätta kundens 

värdeupplevelse, och på så vis kunna ge konsumenten de rätta ”verktyg” hon behöver för 

att skapa värde (Tseng, Qinhai, Su, 1999; Ying-Chao & Shih-Tse, 2010, Grönroos, 2012; 

Grönroos, 2013) och dessutom förstå sig på konsumenten på en rent psykologisk nivå 

(Holmqvist, Guest & Grönroos, 2015). 

 

2.1.1 KONKLUSION AV KONSUMENTENS VÄRDEUPPLEVELSE 

 

Utgående från det här avsnittet kan vi konkludera att värde upplevs subjektivt av 

konsumenten, utgående från hennes egna förväntningar och upplevelser av de verktyg 

för underlättande av värdeupplevelse som företaget ger henne vid utbytestillfället. 

Därför är det viktigt för företag att känna till de processer och den kontaktyta som 

konsumenten upplever för att kunna möta hennes behov och ge henne de rätta verktygen 

för värdeupplevelse som situationen kräver. Även utbildning av personal är viktigt 

eftersom den direkta interaktionen mellan företagsrepresentant och konsument 

påverkar konsumentens upplevelse av värde. En annan aspekt som också är viktig för 

företag att känna är att förstå vad konsumenten väntar sig få ut av utbytet eftersom en 

ouppmött förväntan leder till ett negativt jämförelsevärde mellan konsumentens 

förväntade och faktiska upplevelse, vilket påverkar helhetsupplevelsen. 

 

2.2 E-WoM 

 

Föregångaren till e-WoM är WoM som sprids mellan konsumenter muntligen. Som 

nämndes i inledningen så har tidigare forskning inte kommit till någon universell 

slutsats för hur styra WoM, för att man som företag skall kunna dra nytta av den 

(Berndtson, 2007). Det samma gäller e-WoM och speciellt eftersom e-WoM har en större 

spridningspotential än vad traditionell WoM har så är det finns det behov att undersöka 

detta närmare för att kunna förstå hur processerna bakom delande av e-WoM ser ut för 
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att företagsledning och marknadsförare ska kunna undvika spridning av negativa 

upplevelser (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). 

E-WoM innebär att den traditionella WoM:en har kunnat uppnå nya dimensioner genom 

de olika internetkanalerna som den kan spridas igenom, samtidigt som den allt jämt är 

en viktig och vägande del i konsumenternas konsumtionsbeslutsfattandeprocesser (Zeng 

& Gerritsen, 2014; Dellarocas, 2003, Lahdhari & Michaud, 2015). Till skillnad från WoM 

så finns det flera olika former av e-WoM, dessa former kan ha väldigt olika grader av 

både spridning och interaktion beroende på sin karaktär och platform (se figur 1). Ofta 

räknas allt från e-post och chattar till bloggar och kommunikationsplattformsinlägg till 

e-WoM med den gemensamme nämnaren att ordet delats via internet (Litvin, 

Goldschmidt & Pan, 2008).  I den här undersökningen kommer vi att fokusera på allmän 

e-WoM, alltså inte individuell och privat e-WoM som t.ex. e-post eller 

chattmeddelanden. Figur 1 illustrerar hur olika former av e-WoM ser ut i jämförelse med 

andra, hur deras spridning och interaktionsgrader ser ut. 

 

 
Figur 1 Illustration av olika e-WoM formers spridning och interaktion (förenklad efter 

Litvin, Goldschmidt & Pan, 2008) 

 

Figuren är en förenklad version av Litvin, Goldschmidt & Pans (2008) modell, illustrerar 

spridningen och interaktionsnivåerna emellan olika kanaler som e-WoM kan delas 

igenom. I den här undersökningen ligger fokus på konsumentinteraktionsplattformer 

och ur figuren kan man enkelt jämföra spridning och interaktion olika e-WoM kanaler 
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emellan. Man kan tydligt se att konsumentinteraktionsplattformer dels har en hög 

spridningsnivå samtidigt som de har ett mycket större interaktionsvärde än vad t.ex. 

bloggar har. Ofta samlar konsumentinteraktionsplattformer (som t.ex. TripAdvisor.com) 

mänger av delade erfarenheter och bedömningar vilket gör det till en bas som 

konsumenter har lätt att använda som referensram vid sina konsumtionsbeslut (Litivin, 

Goldsmith & Pan, 2008) 

Tidigare forskning har konstaterat att internet och den möjlighet det gett konsumenter 

att interagera och utbyta erfarenheter har inverkat mycket på modern marknadsföring 

och ibland också tagit marknadsföringen ut ur företaget och landat det i händerna på 

konsumenterna eftersom forskning visat att konsumenter påverkas av e-WoM 

(Dellarocas, 2003; Gupta & Harris, 2009; Ahrens, Coyle & Strahlieviyz, 2013; Zeng & 

Gerritsen, 2014). Detta innebär att modern marknadsföring inte fungerar på samma sätt 

som den traditionella marknadsföringen gjort då kunden tenderade att lita och lyssna 

mera på företaget bakom produkten men i och med delande av e-WoM har dess kraft 

minskat (Heinonen, 2011). Det finns också forskning som kunnat bevisa att på grund av 

e-WoM har konsumenter blivit villiga att lägga ner mera tid på sin köpprocess, för att 

kunna samla information baserat på tidigare konsumenters delade erfarenheter för att 

kunna ta ”rätt” konsumtionsbeslut (Harris & Gupta, 2010), speciellt för 

konsumtionsbeslut som gäller lyx- eller njutningsvaror, som t.ex. resor, 

restaurangbesök, upplevelser etc. (Sen & Lerman, 2007). Av dessa tidigare forskningars 

resultat kan man konstatera att uppkomsten av e-WoM lett till en förändring i 

konsumenters köp- och konsumtionsbeteende, speciellt vad gäller icke-vardagliga varor. 

Förändringen, eller paradigmskiftet, innebär att marknadsförarna måste hitta nya portar 

igenom vilka de kan påverka konsumenterna, som t.ex. att identifiera den 

bakomliggande processen hos konsumenten som leder till ett delande av erfarenhet via 

en internetbaserad konsumentinteraktionsplattform för att kunna undvika delande av 

negativa erfarenheter över internet och samtidigt som man ökar de positiva 

upplevelserna. 

Tidigare forskning har kunnat konstatera att konsumenterna bakom den delade e-

WoM:n inte nödvändigtvis är storanvändare av internet utan att inläggen skrivs av 

konsumenter från olika internetanvändargrupper, där den gemensamma nämnaren 

snarare är en önskan om att få dela med sig av sin upplevda erfarenhet med andra 

framtida konsumenter (Smith et al., 2007). Vad gäller den delade upplevelsens karaktär 

så har Henning-Thureau et al. (2004) har konstaterat, vilket nämndes tidigare, så är 
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konsumenter är mer benägna att dela med sig av sina dåliga eller negativa erfarenheter 

(Henning-Thureau et. al, 2004). Det här innebär att de delar med sig av sina erfarenheter 

då utbytesvärdet är negativt, det vill säga när det monetära värdet överskrider det 

faktiska nyttovärdet, vilket identifierats som en motivationsfaktor eller trigger var gäller 

delande av upplevelse. Trots det finns det också forskning som pekar på att konsumenter 

hellre vill dela med sig av sina positiva upplevelser, enligt en undersökning som 

TripAdvisor låtit utföra är det 74 % av deras användare som vill dela med sig av sina 

positiva upplevelser (TripAdvisor, 2012), med andra ord situationer då kunden upplever 

att jämförelsevärdet, d.v.s. förhållandet mellan den förväntade upplevelsen och den 

faktiska upplevelsen, är >0. Det innebär att forskningen uppnått väldigt olika resultat 

vad gäller delande av erfarenhet, något som möjligtvis kan bero på de olika typer av 

branscher de valt att undersöka. 

Trots att det finns olika typer av konsumenter, deras motivation att processa information 

före köpet kan skilja sig märkbart, så tenderar de att tillförlita sig på e-WoM. Det finns 

ändå problem med e-WoM, eftersom den ofta skrivs anonymt eller under pseudonym 

behöver inte författaren identifiera sig (Gupta & Harris, 2009), vilket också ger företag 

möjligheten att recensera sig själva eller muta/be kunder att skriva positiva omdömen 

om dem som delas på konsumentinteraktionsplattformer.   

 

2.2.1 KONKLUSION AV E-WoM 

 

E-Wom har en mycket större spridningspotential än sin föregångare WoM. Till e-WoM 

räknas i princip all information som sprids om produkter via internet, även om den här 

undersökningen ligger fokus på e-WoM som sprids via olika 

konsumentinteraktionsplattformer. Konsumenter tenderar att leta upp och lita på e-

WoM i sina informationssamlande inför ett konsumtionsbeslut. Tidigare har kunnat 

bevisa att e-WoM har en stor inverkan på konsumenters konsumtionsbeslut, vilket 

innebär att den traditionella marknadsföringen som kommuniceras av företaget bakom 

utbudet blivit mera genomskinlig för konsumenter eftersom de lätt har tillgång till 

tidigare konsumenters erfarenheter av produkter och tjänster. 
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2.3 KRITISKA FAKTORER 

 

I den här undersökningen kommer fokus att ligga på de kritiska faktorerna i en 

upplevelse av en servicesituation som leder till ett delande av e-WoM. Tidigare forskning 

har undersökt kritiska faktorer för flera olika branscher och kontexter och forskningen 

föreslår att företagsledning skall försöka identifiera sin egen branschs, eller eget företags, 

specifika kritiska faktorer i konsumentupplevelsen för att höja konsumenternas 

helhetsuppfattning av tjänsten (Chung & Hoffman, 1998). Det förekommer också 

kritiska faktorer i rent fysiska produkter, som, i likhet med kritiska faktorer i tjänster, 

inte i proportion till helheten behöver vara särskilt betydande men som ändå kan ha en 

överhängande påverkan på helhetsintrycket hos konsumenten (Herr, Kardes & Kim, 

1991). 

Begreppet ”kritisk faktor” förklaras ofta som en faktor vid ett servicetillfälle där ett 

moment av processen inverkar på konsumentens helhetsuppfattning av situationen, 

hennes värde- och kvalitetsuppfattning (Bitner et al., 1990). Den kritiska faktorn kan 

kännetecknas av att den kan påverka helhetsupplevelsen mycket, trots att den som faktor 

inte nödvändigtvis procentuellt är en stor del av utbytestillfället (Edvardsson, 1992). Ofta 

är den kritiska faktorn oväntad och ingår inte automatiskt i kundens förväntningar på 

situationen. Den kritiska faktorn kan både ha en kan både ha en positiv och en negativ 

påverkan på konsumentens helhetsupplevelse av servicesituationen (Chung & Hoffman, 

1998; Edvardsson & Roos, 2001; Chung-Herrera, Goldschmidt & Hoffman, 2004). 

Tidigare forskning är kunnat konstatera att kritiska faktorer är ett bra sätt för att 

undersöka konsumenters upplevelse av tjänster (Bitner et al., 1990). 

Oftast tar dessa kritiska faktorer plats i det som Grönroos (1990) kallar moment of truth 

(sanningens stund), vilket syftar på situationen då utbytet mellan konsument och 

producent sker, då konsumenten och företagets representant, t.ex. försäljningspersonal, 

servitör, receptionist etc., interagerar. Interaktionen dessa emellan behöver inte ske 

personligen utan också telefonsamtal eller korrespondens räknas till interagerande 

mellan konsument och företagsrepresentant. Det här innebär att den kritiska faktorn 

ofta beror på företagsrepresentanten men lika väl kan en kritisk faktor bero på företagets 

administration, t.ex. som ett resultat av företagspolicy som representanten inte kan 

undvika. Trots detta är det ändå mycket som pekar på att det är situationen, med andra 

ord interaktionen, som styr hur konsumenten upplever händelse förloppet eftersom hon 
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ser representanten för företaget som ansvarig i situationen (Edvardsson, 1992; Chung-

Herrera, Goldschmidt & Hoffman, 2004), detta innebär att personalen och dess 

uppträdande i situationen kan räknas som en kritisk faktor i och med att deras beteende 

är en kritisk faktor. Personalens beteende och uppträdande är speciellt viktigt i 

situationer då något oväntat uppstår så att konsumenterna vet vad som händer och hur 

de skall gå vidare i situationen (Edvardsson, 1992). Ett exempel på detta är t.ex. ifall 

hotellet är överbokat men istället för att de bara meddela att hotellet tyvärr är överbokat 

så kan de möta sina konsumenter som människor, förklara varför det har gått så här, hur 

de tänker lösa situationen och hur de tänker kompensera konsumenten för besväret, så 

att konsumenten själv får en klar uppfattning om hur hon skall går vidare i situationen, 

istället för att bli arg och inte ha en aning om hur eller var de ska hitta logi. Av den här 

anledningen är det viktigt att ha en välutbildad personal som förstår vilken inverkan de 

har på konsumentens upplevelse och dessutom kunskap om hur de skall agera vid 

oväntade eller krissituationer (Edvardsson, 1992; Chung-Herrera, Goldschmidt & 

Hoffman, 2004). Tidigare forskning har också kunnat visa att kritiska faktorer 

konsumentens upplevelse som tacklas på rätt sätt av personalen kan stärka bandet 

mellan konsument och producent (van Doorn & Veerhoef, 2008) 

En kritisk faktor har ofta ett händelseförlopp som rent analytiskt kan delas upp i tre olika 

delar; orsak, förlopp samt resultat, vilket illustreras i modellen nedan 

 

 

 

 

 
Figur 2 Det kritiska incidentförloppet 

 

Orsak är själva faktorn och dess existens eller inträffande. Exempel på en kritisk faktor 

kan vara otrevlig personal, kompensation, uppgradering, förseningar, undermålig 

produkt eller en incident som uppstår. Den kritiska faktorn är oväntad och påverkar 

upplevelsen, därför kallas det nästa steget efter orsak för förlopp. Med förlopp avses 
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kundens egna reagerande/agerande i situationen som uppstår som följd av en kritisk 

faktors inträffande, eller på grund av den kritiska faktorns existens. Den kritiska faktorn 

kan till exempel innebära att konsumenten tvingas någon form av åtgärder för att kunna 

landa sin konsumtion men den kan också påverka hela upplevelsen på ett rent 

emotionellt plan. Företaget kan också påverka förloppet, som i exemplet ovan med det 

fullbokade hotellet, och på så vis påverka konsumentens upplevda förlopp och på så vis, 

t.ex. minimera den negativa inverkan som den kritiska faktorn kan ha på 

helhetsupplevelsen och på så vis minimera möjliga incitament för konsumenten att dela 

med sig av en negativ upplevelse. På samma sätt kan även företagsrepresentanter stärka 

den kritiska faktorns inverkan på upplevelsen negativt om den inte tacklas rätt. 

Resultatet är slutpunkten som det som den kritiska faktorn leder till, vilket kan vara en 

extra nöjd kund och ett stärkt förhållande mellan kund och producent eller en missnöjd 

kund och ett avbrutet förhållande (Edvardsson, 1992).  I den här undersökningen 

kommer delandet av e-WoM via en konsumentinteraktionsplattorm att behandlas som 

en del av resultatet av den kritiska faktorn. 

Som det framgår kan företaget påverka förloppet genom interaktion eftersom den 

direkta interaktionen till en betydande del av konsumentens helhetsupplevelse 

(Edvardsson, 1992). Även misslyckanden i att leverera bra service har kunnat identifieras 

som en kritisk faktor vad gäller att kunna vid behålla sina kunder. Svårigheter att 

leverera bra kundservice kan vara relaterade till dåliga system rent internt och tidigare 

forskning föreslår också för företagsledning att ta dylika problem i beaktande för att 

förbättra kundernas helhetsupplevelse (Chung & Hoffman, 1998; Chung-Herrera, 

Goldschmidt & Hoffman, 2004; Ming-Sung C., Ying-Chao L. & Shih-Tse W., 2010). Av 

detta kan man dra slutsatsen att det är viktigt att skola sin personal, dels så att de förstår 

vikten av interaktionen, men också till att veta hur de skall gå tillväga i situationer där 

det finns en kritisk faktor som kan komma att påverka konsumentens helhetsupplevelse. 

2.3.1 KONKLUSION AV KRITISKA FAKTORER 

En kritisk faktor har förmågan att påverka en konsuments faktiska upplevelse till en stor 

del, trots att den kritiska faktorn proportionellt till hela upplevelsen inte behöver vara 

utav särskilt betydande storlek. Oftast tar den kritiska faktorn sig uttryck vid 

utbytestillfället. Den kritiska faktorns inträffande leder till ett förlopp, vilket kan 

innebära att aktioner måste tas av antingen konsument, företagsrepresentant eller båda 

två, för att kunna styra tillbaka konsumtionen på rätt spår. Förloppet av den kritiska 



 

 

20 

incidenten leder till ett resultat vilket ofta tar sig uttryck i emotioner hos konsumenten, 

t.ex. missnöje över problem med konsumtionen eller glädje över att situationen löst sig.   

 

 

2.4 MOTIVATIONSFAKTORER FÖR DELANDE AV E-WoM 

 

För att kunna analysera konsumenternas incitament som ligger bakom delandet av e-

WoM är det viktigt att känna till varför konsumenter väljer att dela med sig av sina 

upplevelser. Vad som motiverar konsumenter att skriva och dela sina erfarenheter med 

andra konsumenter har undersökts ett flertal gånger och forskning har kunnat visa att 

långt ifrån alla konsumenter producerar innehåll på konsumentinteraktionsplattformar, 

medan en stor del gärna tar del av det innehåll som andra har producerat (Heinonen, 

2011). Tidigare forskning har undersökt olika motivationsfaktorer för konsumenters vilja 

att uttrycka sig via, och dela sina erfarenheter, via e-WoM. Forskningen har undersökt 

olika typer av konsumenter och produkter och kunnat identifiera tydliga 

motivationsfaktorer för varför konsumenter vill dela med sig av sina erfarenheter 

(Hennig-Thureau et al., 2004; Heinonen, 2011; Heyes & Kapur, 2012, Filieri & McLeay, 

2013, Munar & Jacobsen, 2014; Mostheller & Mathwick, 2014).  Bland annat har 

forskning kunnat bevisa att konsumenter ofta har rent emotionella bakomliggande 

motivationsfaktorer för sitt delande av e-WoM (Heyes & Kapur, 2012), konsumenter kan 

få utlopp för sina känslor genom att uttrycka sig själva (Heinonen, 2011). 

Hennig-Thureau et al. har i sin forskning kommit fram till att konsumenters 

motivationsfaktorer för delande av e-WoM inte är homogena utan det finns flera olika 

sorter av motivationsfaktorer som driver konsumenterna till att skriva inlägg om sina 

erfarenheter på konsumentinteraktionsplattformer. De har kommit fram att det finns 

fyra extra tydliga, av åtta identifierade, motivationsfaktorer bakom ett delande av e-

WoM via en konsumentinteraktionsplattform; sociala fördelar, ekonomiska incitament, 

oro för andra samt önskan att uttrycka sig själv. De sociala fördelarna syftar på 

interaktion med andra läsare och skribenter på olika sorters 

konsumentinteraktionsplattformer. Med ekonomiska incitament avses att kunden fått 

eller får någon form av ekonomisk ersättning, pengar eller ett gratis exemplar av en 

produkt, för att dela med sig av sin upplevelse, vilket också innebär att den delade 
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upplevelsens sanningshalt och tillförlitlighet kan ifrågasättas, liksom producentens etik 

genom att muta kunder till att dela med sig av erfarenhet. Oro för andra innebär en 

önskan att varna andra potentiella kunder och på så vis ”rädda” dem från att göra en 

dålig affär eller ha en dålig upplevelse. Den sista motivationsfaktorn, en önskan om att 

få utrycka sig själv, handlar om att dela med sig av en upplevelse (oftast positiv) eller 

kunna få skryta om en bra affär och på så vis få bekräftelse, vilket ger författaren ett 

bättre självförtroende av interaktionen på plattformen. Hennig-Thureau et al. 

konstaterar att med anledning av det finns olika kundsegment, som har olika 

motivationsfaktorer för sitt delande av e-WoM, lönar det sig för företagsledning att 

minnas att olika konsumenter motiveras av olika saker och kräver på så vis olika former 

av stimuli för att dela med sig av sina erfarenheter (Hennig-Thureau et al., 2004).  Även 

Mostheller och Mathwicks undersökning följer samma spår som Henning-Thureau et 

al.s forskning; de har kunnat konstatera att delande av erfarenhet via 

konsumentinteraktionsplattformar, och ta del av andra konsumenters upplevelser, 

upplevs även som stärkande av känslan av tillhörighet i en social kontext. Genom sitt 

delade kan konsumenter knyta nya kontakter, interagera med andra konsumenter och 

dessutom en känsla av insats för det sociala sammanhanget genom att man delat med 

sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra konsumenter (Mostheller & Mathwick, 

2014). 

Även andra forskningar (Heinonen, 2011; Fileri & McLeay, 2013; Munar & Jacobsen, 

2014) har kommit fram till liknande slutsatser, t.ex. att konsumenter vill uttrycka sig 

själva genom sitt delande av e-WoM (Heinonen, 2011) men också att det finns en 

bakomliggande önskan om att kunna hjälpa andra samtidigt som det också finns en 

motivationsfaktor i att få andra att undvika en dålig produkt eller tjänst som man själv 

haft negativa erfarenheter av (Munar & Jacobsen, 2014; Filieri & McLeay, 2013), precis 

i enlighet med Henning-Thureau et. als studie (2004). Tidigare undersökningen har 

också kunnat identifiera att en produkt eller tjänst som inte motsvarar det utlovade, i sin 

reklam, image etc., i sig själv kan vara en motivationsfaktor för konsumenter som väljer 

att dela med sig av sin erfarenhet för att kunna hjälpa andra att inte gå i samma fälla 

(Filieri & McLeay, 2013). Detta innebär i praktiken att kundens jämförelsevärde mellan 

förväntad och faktisk upplevelse, blir negativt (<0), vilket påverkar helhetsupplevelsen, 

eftersom hon förväntat sig något bättre baserat på, t.ex. reklam från företaget och också 

kan tolkas som en kritisk faktor. 



 

 

22 

Det finns också forskningsresultat som menar att det finns skillnader emellan olika 

generationers motivationsfaktorer när det kommer till att dela med sig av e-WoM. Dessa 

resultat pekar på att de yngre generationerna kan ha mera självcentrerade och egoistiska 

motiv till sitt delande av e-WoM som, exempelvis, att vilja skada företagets image och få 

utlopp för sina känslor genom att dela med sig av sina negativa upplevelser. Detta skiljer 

sig från de äldre generationerna där över nästan hälften av respondenterna, i Munar och 

Jacobsens studie, delade med sig av sina erfarenheter för att hjälpa andra, så de skulle 

kunna undvika dåliga tjänster, som med andra ord inte hade motsvarat deras 

förväntningar (Munar & Jacobsen, 2014). 

 

 

2.4.1 KONKLUSION AV MOTVATIONSFAKTORER FÖR DELANDE AV E-
WoM 

 

Tidigare forskning har kunnat bevisa att det är långt ifrån alla konsumenter som väljer 

att dela med sig av innehåll på konsumentinteraktionsplattformer. För de konsumenter 

som uttrycker sig finns det ofta någon form av emotionell motivationsfaktor bakom 

delande, vilket kan vara att uttrycka missnöje, tacka företaget, varna framtida 

konsumenter eller lyfta fram företaget bakom utbudet. Det finns även forskning som 

kunnat peka ut att konsumenter vill uttrycka sig själva genom att dela med sig av e-

WOM. I undersökningens analys och diskussion kommer motivationsfaktorerna, som är 

ett mera generellt ord, att benämnas som incitament vilket beskriver det undersökta 

bättre eftersom det är frågan om vad som i stunden sporrat respondenten att dela med 

sig av sin upplevelse samt vad hon velat uppnå med det (Svenska Akademiens ordlista, 

2013). 
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2.5 UNDERSÖKNINGENS TEORETISKA REFERENSRAM 

 

Litteraturgenomgången har i tidigare avsnitt presenterat tidigare forskningars resultat 

inom områden viktiga för denna undersökning. Syftet med detta avsnitt är att länka ihop 

de olika delarna av teorin för att forma en referensram för undersökningen som kan 

användas för att identifiera kritiska faktorer som gett respondenterna incitament att dela 

med sig av sin upplevelse via e-WoM. 

Som tidigare forskning kommit fram till är det konsumenten som uppfattar värde 

Konsumenten uppfattar, eller skapar, värde utgående från de instrument som 

tjänsteproducenten erbjuder henne för värdeskapande i utbytessituationen, men även 

konsumentens förväntningar inför utbytet eller tjänsten fungerar som en referensram 

emot vilken den faktiska upplevelsen mäts (Grönroos, 2011, Grönroos, 2012, Grönroos 

& Voima, 2013).. Genom att jämföra konsumentens förväntningar med den faktiska 

upplevelsen av utbytet sett från konsumentens synvinkel kan man förstå hur mycket det 

faktiska utbytet skilde sig från det förväntade och på så vis förstå hur positiv/negativ 

upplevelsen var (Andersson & Naurus, 1998). För att förtydliga teorin bakom detta 

kommer en illustration av teorin att återges; en person som stannar på en vägkrog för att 

få i sig lunch och blir mött med fantastisk mat och trevlig service hade helt andra 

förväntningar på sitt besök än på det besök en lyxig restaurang, som hon veckor i förväg 

bokat bord för, för att uppleva ett gastronomiskt äventyr. Personen som stannar på vägen 

för att äta blir antagligen positivt överraskad eftersom hennes mål med sin konsumtion 

var att bli mätt och fortsätta. När hon besöker lyxrestaurangen så har hon sett framemot 

besöket, kanske läst eller hört andra konsumenter upplevelser, och på så sätt skapat sig 

förväntningar inför besöket. Även om maten är av bättre kvalitet på lyxrestaurangen och 

smakar bättre men ändå inte möter personens förväntningar så blir hennes 

helhetsupplevelse negativ, trots att hon hade en positiv upplevelse på vägkrogen. Det här 

beror på de helt olika förväntningar personen hade för de olika upplevelserna. 

Skillnaden emellan förväntningar och faktiska upplevelser kan vara positiva eller 

negativa, som exemplet ovan illustrerar. Skillnaden mellan förväntad upplevelse och 

faktisk upplevelse baserar sig konsumentens egna, subjektiva upplevelse och uppfattning 

av utbytet och alla aspekter det innefattar, från produkt till interaktion, samt vilket värde 

det ger henne. I undersökningen kommer konsumentens hela upplevelse, som påverkas 

av förväntade upplevelsen, vilket innefattar förväntat värde, samt den faktiska 
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upplevelsen, vilken innefattar det faktiska värdet, och deras slutprodukt att kallas för 

helhetsupplevelse. Det finns även ett ytterligare specifikt element som kan komma att 

påverka helhetsupplevelsen, nämligen kritiska incidenter, dessa tar sig oftast uttryck vid 

utbytestillfället även om de också kan påverkas av förväntningar. De kritiska faktorerna 

kan ha en stor påverkan på den faktiska upplevelsen trots att de i proportion till helheten 

kan verka obetydliga (Edvardsson, 1992). 

 

För att sammanfatta teorin som gäller värdeskapande och kritiska faktorer så utgår 

undersökningen från modellen undertill (Figur 2). Modellen är baserad på tidigare 

forskning av Gröönroos (2011, 2012), Edvardsson (1992) samt Andersson & Naurus 

(1998) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 3 Modell för konsumentens upplevelseprocess 

 

 

Modellen illustrerar konsumentens upplevelseprocess, som finns vid alla 

konsumtionstillfällen, detta eftersom att det är ett vedertaget faktum att det finns ett 

syfte eller ett mål skall uppnås med konsumtionen. Det här innebär att konsumenten 

automatiskt har en förväntan på, eller mål med, konsumtionen; t.ex. köpa glass för att 

äta glass. Ur modellen kan man se hur den förväntade upplevelsen ligger som bakgrund 
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för konsumentens helhetsupplevelse medan den faktiska upplevelsen symboliserar det 

som upplevs av konsumenten i anslutning till utbytestillfället. Vid utbytestillfället kan en 

kritisk faktor komma att påverka den faktiska upplevelsen. Den kritiska faktorn har 

potential att ha en stor påverkan på helhetsupplevelsen även om den i relation till hela 

den faktiska upplevelsen är relativt liten. Den kritiska faktorn behöver inte heller ske i 

direkt anslutning till den faktiska upplevelsen utan kan också handla om att den faktiska 

upplevelsen skiljer sig från konsumentens förväntningar, detta jämförande är då en 

något längre process som kan sträcka sig över den faktiska upplevelsen.  

 

Utgående från modellen ovan så kommer den här undersökningen att fokusera på de 

kritiska faktorerna som gett respondenterna ett incitament för att dela med sig av sina 

upplevelser. För att kunna identifiera kritiska faktorer kommer hela 

upplevelseprocessen att tas i beaktande, som förväntningar, faktiska upplevelser och 

helhetsupplevelser, kommer att tas i beaktande för att avgöra om upplevelsen varit 

positiv eller negativ. Dessa finns även återgivna i sammanfattningen av 

respondentsvaren (bilaga 3). Respondentsvaren kommer även att analyseras enligt 

modellen för att ge förståelse och inblick i respondenternas förväntningar, faktiska 

upplevelser och kritiska faktorer samt hur dessa påverkat helhetsupplevelsen. 
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3 METOD 

I metodkapitlet kommer undersökningens tillvägagångssätt för val av datainsamling 

samt metoder för analys att presenteras och motiveras. Kapitlet börjar med ett avsnitt 

angående val av metod för datainsamling samt en intervjuguide, för att sedan fortsätta 

med ett avsnitt gällande val av analysmetod. Kapitlet kommer att avslutas med en kort 

analys av forskningens tillförlitlighet. 

 

3.1 FORSKNINGSMETOD 

 

Forskningsfilosofin bakom undersökningen är abduktiv vilket innebär att forskningens 

resultat och metoder naturligt vuxit fram på ett successivt sätt (Lipscomb, 2012). På så 

sätt har undersökningen baserats på teori som använts för insamling av empiriskt data 

som i sin tur sedan använts för att se över teorin igen. Det insamlade empiriska datat har 

sedan analyserats vidare mot teori och på så vis har forskningen utvecklats. 

Till sin karaktär är undersökningen fenomenologisk, vilket innebär att man strävar till 

att undersöka processerna och strukturerna bakom ett fenomen och hur de uppfattas av 

de berörda människorna. Fenomenologin menar att det inte finns en verklighet utan 

flera, subjektiva verkligheter eftersom vi alla upplever saker på olika sätt samtidigt som 

olika sorters emotioner väcks i olika människor vilket påverkar människans 

helhetsuppfattning (Patton, 1990). Eftersom undersökningen strävar till att kunna 

analysera upplevda situationer anses ett beskrivande sätt lämpligt. Även tidigare 

forskning har argumenterat att just personlig beskrivning av sina upplevelser är det bästa 

tillvägagångssätten för att samla information om upplevelser (Tseng, Qinhai & Ju, 1999), 

fenomenologiska undersökningsmetoder har dessutom också använts i undersökningar 

som fokuserat på kritiska faktorer (Edvardsson, 1992). 

 Med anledning av att undersökningen är fenomenologisk så kommer strategin som 

tillämpas i undersökningen att vara holistiskt undersökande och heuristisk, eftersom 

den typens undersökningsstrategier lämpar sig för att förstå hela processen och 

identifiera olika faktorer, bakom ett fenomen och också för att undersöka orsak och 

verkan-förhållande (Patton, 1990), vilket i detta fall är kritiska faktorer och delande av 

e-WoM. Det här innebär att hela händelseförloppet i situationen som ledde till ett 
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delande av e-WoM kommer att undersökas för att förstå processen och logiken bakom 

delandet. Ett problem med denna strategi är att den kan generalisera och förenkla 

verkligheten (Patton, 1990), vilket kommer att beaktas i forskningen och därför kommer 

ett större respondentantal att användas för datainsamling. 

För undersökningen kommer data att samlas in kvalitativt, vilket lämpar sig för den 

valda undersökningsstrategin (Patton, 1990). Datat kommer att samlas in genom 

personliga intervjuer, en datainsamlingsmetod som också tidigare forskningar som 

studerat kritiska faktorer använt sig av (Edvardsson, 1990) men också genom e-post, 

detta för att anpassa undersökningens strama tidtabell till respondenternas, skillnader 

för de olika data insamlingsmetoderna har tagits i beaktande och finns återgivna i 

avsnittet för intervjuguide. En annan viktig aspekt tidigare forskning pekar ut gällande 

kritiska faktorer är att som forskare har man väldigt svårt att förstå faktorn och dess 

inverkan på helhetsupplevelsen om vi inte ser den från konsumentens synvinkel 

(Edvardsson & Roos, 2001) vilket är ett problem som den här undersökningen försöker 

lösa genom att låta respondenterna återge sina upplevelser i egna ord. Dessutom är den 

specifika servicesituationen är svårt att observera, med tanke på att man inte kan 

garantera att ett restaurangbesök leder till delande av erfarenhet via 

konsumentinteraktionsplattform men också eftersom man inte kan veta var och hur en 

kritisk faktor kan komma att påverka konsumentens helhetsupplevelse. 

Eftersom den kvalitativa sidan väger tungt för den här typen av undersökning så kommer 

ett flertal, totalt 25, respondenter intervjuas att utföras för att samla in data.  

Intervjuerna, både de muntliga och de som gjorts per e-post, kommer att utföras genom 

att tillämpa en intervjumetod som tillåter konsumenten kan berätta och har möjlighet 

att reflektera över sina erfarenheter under intervjutillfället (Patton, 2002). Med 

anledning av detta kommer intervjufrågorna (se. appendix), som finns presenterade i 

intervjuguiden, kommer att vara baserade på och uppbyggda enligt öppna frågor-

metoden [fritt överersatt från open-ended questions], vilket är en metod som med fördel 

kan användas i berättande situationer då man vill låta konsumenten få berätta om sina 

upplevelser och erfarenheter i lugn och ro medan intervjuaren aktivt lyssnar, med andra 

ord interagerar med respondenten i dialogen samtidigt som man ändå har färdigt 

planerade intervjufrågor innan intervjustart (Patton, 2002). Ett problem med kvalitativ 

insamling av datat är feltolkningar eller missförstånd från forskarens sida som kan 

snedvrida resultatet (Edvardsson, 1992). Med anledning av detta så kommer samtliga 

intervjutillfällen kommer att avslutas med ett kort referat av svaren från intervjuarens 
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sida för att göra säkerställa att respondentens svar tolkats på rätt sätt, vilket stärker 

undersökningens kredibilitet (Wallendorf & Belk, 1989). 

Urvalet av respondenter kommer att bygga på ett kriterieurval (Gummesson, 2000) 

vilket innebär att alla respondenter skall uppfylla kriteriet att de använder sig av internet 

på en daglig basis samt att de delat med sig av minst en erfarenhet av restaurang eller 

hotell via en konsumentinteraktionsplattform inom de senaste två åren. Dessutom skall 

respondenterna tillhöra generation Y, vilket innebär att de är födda mellan 1981-1999 

(Bolton et al., 2013). Två år har lagts som tidsram sedan den undersökta 

servicesituationen eftersom respondenten utgår från sitt minne och. Tidigare forskning 

hävdar dock att respondenters minne vad gäller undersökningar av kritiska situationer 

är en tillräckligt tillförlitlig källa så länge som den gjorts inom en någorlunda närstående 

tid (Flanagan, 1954). För undersökningen kommer ett flertal intervjuer att utföras för att 

ge datat möjlighet till större spridning, totalt har 25 personer intervjuats (se bilaga 3) 

och 20 av dessa respondentsvar är giltiga för analys. 

För att hitta ett lämpligt urval att basera undersökningen på har lämpliga respondenter 

efterlysts genom tillfrågan i privata meddelanden via Facebook samt genom att aktivt 

fråga runt folk i min närmiljö. Undersökningens urvalsstorlek är en av åtgärderna som 

tagits för att undgå fällorna som ett bekvämlighetsurval innebär (Gummesson, 2000). 

Intervjuerna har i första hand utförts personligen eller via Skype, men vid behov har 

intervjuer även utförts per e-post då tidtabellerna varit svåra att få ihop. 

 

3.1.1 INTERVJUGUIDE 

 

En tillämpning av både Edvardssons (1992) version av en CIT-modell (Critical Incident), 

Flanagans (1954) teori angående analys av kritiska faktorer samt Chung & Hoffmans 

(1998) tidigare forsknings metoder gällande servicemisslyckanden, kommer att 

användas som bas för att bygga grund för en intervjuguide där hela händelseförloppet 

kan identifieras. Intervjuplanen är uppbyggd av öppet-slut frågor som är bestämda i 

förhand (se appendix, bilaga 1) för att intervjuerna vara konsistenta och systematiska, 

vilket är viktigt i det här fallet eftersom alla intervjuer kommer att utföras som personliga 

intervjuer i vardagliga situationer, vilket innebär att intervjutillfällena kommer att ske i 
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olika kontext och situationer. Frågorna har konstruerats utgående från Flanagans 

riktlinjer för intervjuer som behandlar just kritiska faktorer, där den kritiska faktorn 

först allmänt gås igenom, sedan specificeras för att sedan summeras av respondenten 

(Flanagan 1954). Utöver det kommer intervjun också att kronologiskt undersöka de olika 

faserna i upplevelsen eftersom analysen kommer att baseras på både kategorisering av 

de olika kritiska faktorerna, samt på att identifiera konsumentens faktiska jämförelse 

värde. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas före analys, en sammanfattad 

version av samtliga respondentsvar finns i appendix (se bilaga 1).  

Intervjun kommer att inledas med en bakgrundsfråga (Q1) som ber respondenten 

berätta om sina personliga erfarenheter av att dela sina åsikter via 

konsumentinteraktionsplattformar. I det här skedet kommer respondenten också att 

frågas om motivet, i syfte att se om svaret är det samma som senare i intervjun när 

motivationsfaktorerna undersöks närmare. Efter att bakgrundsinformation samlats in så 

kommer intervjun att flytta fokus på en specifik upplevelse som delats via e-WoM och 

den första frågan handlar om konsumentens förväntningar på produkten eller tjänsten 

inför konsumtionstillfället (Q2). Respondenten kommer sedan att bes berätta om 

upplevelsen från början till slut, om de olika momenten i konsumtionsprocessen (Q3) 

vilken strävar till att kunna kartlägga den kritiska faktorn, dess förlopp och resultat. Här 

finns även rum för frågor som kommer upp i samband med intervjusituationen. Där efter 

kommer intervjun att fortsätta med en fråga om huruvida respondenten upplevde att 

upplevelsen motsvarade förväntningarna eller om den överraskade respondenten 

positivt eller negativt (Q4).  

Efter att situationen bakom den delade erfarenheten behandlats kommer intervjun att 

lägga fokus på den kritiska faktorn i upplevelsen och strävat till att identifiera incitament 

för delandet av upplevelse, därför kommer respondenten att frågas om hon under 

konsumtionsprocessen upplevde att någon faktor stod ut från det ”normala”, alltså något 

hon inte hade väntat sig. Samt hur hon reagerade eller agerade då? (Q5). Den frågan 

kommer att följas upp med följdfrågan om huruvida den faktorn påverkade 

respondentens motivation att dela med sig av sin upplevelse på en 

konsumentinteraktionsplattform (Q6). Respondenten kommer sedan att ombes beskriva 

sina personliga motivationsfaktorer bakom valet att dela med sig av sin upplevelse via en 

konsumentinteraktionsplattform, samt val av denna, för att ta reda på om det är ett 

personligt motiv eller motiv att hjälpa andra konsumenter (Q7). Denna fråga följs upp 

med en fråga gällande känslor och emotioner efter delande av erfarenhet (Q9). Intervjun 
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kommer att avslutas med två frågor, dels frågan om huruvida respondenten fått respons 

av företaget eller andra konsumenter på sin delade erfarenhet (Q10), men också frågan 

om hur konsumenten själv upplever att hennes delade åsikt påverkat företaget och dess 

framtida kunder (Q11). 

På grund av svårigheter att ordna ett personligt möte har respondenter även getts 

möjligheten att svara via e-post. För de intervjuer som gjorts via e-post har en 

sammanfattad version av intervjuguiden ovan skapats (Se bilaga 1).  E-post som 

intervjumetod skiljer sig något från personliga intervjuer, exempelvis kan det vara lätt 

för respondenter att hoppa över frågor (James & Buscher; 2006), därför reducerades 

forskningsfrågorna till fem. I enlighet med tidigare forskning om e-postintervjuer så 

bads respondenterna ta god tid på sig när de svarar för intervjusvaren skulle vara så rika 

på information som möjligt (James & Buscher; 2006). Intervjufrågorna för e-post har 

skickats iväg med ett tillhörande introduktionsstycke för att ge respondenten en inblick 

i undersökningens område och syfte. Ofta har en dialog skett via e-post och med att en 

sammanfattning skickats ut till respondenterna för att garantera att de analyserats rätt. 

Frågorna i e-post versionen är grundade på transkriberingar av intervjutillfällen och har 

modifierats något för att de skall vara enklare att förstå av läsaren. Speciellt frågorna som 

behandlar den kritiska incidenten och dess förlopp är något utvecklade från den 

muntliga intervjuguiden. 

 

3.2 ANALYSMETOD 

 

Analysen har som syfte att behandla och formulera det insamlade datat så att eventuella 

mönster och likheter i respondentsvaren kan identifieras. Analysen bygger på fyra olika 

analyser. Den första analysen kommer att grunda sig på undersökningens teoretiska 

referensram (figur 3) för att undersöka relationen mellan konsumentens förväntade 

upplevelse, den faktiska upplevelsen med tillhörande kritiska faktor samt hur dessa två 

format konsumentens helhetsupplevelse. Modellen kommer även att användas för 

individuella analyser på samtliga respondentsvar som på ett organiskt sett lett till ett 

delande av e-WoM, se bilaga 3. 
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Den andra analysen fortsätter på undersöka den faktiska upplevelsen och kommer att 

utgå från tidigare forskningars riktlinjer vad gäller kritiska faktorer (Edvardsson, 1992, 

Edvardsson & Roos, 2001) och analysera händelseförloppet som den kritiska faktorn 

leder till genom att kartlägga orsak, förlopp och resultat, i enlighet med Edvardssons 

CIT-trestegsmodell (1992), som presenterades i litteraturgenomgången (figur 2).  

Trestegsmodellen för kritiska faktorer studerar den bit av upplevelsen i 

servicesituationen som berörs av den kritiska faktorn och ger på så vis en detaljerad bild 

av både den kritiska faktorn men också vad den ledde till och hur den påverkade 

konsumentens upplevelse (Edvardsson, 1992). Genom att låta respondenten förklara sin 

upplevelse i egna ord är det också möjligt att identifiera händelseförloppet och olika 

skeden på vägen mellan kritisk faktor och resultat. 

Baserat på analyserna av trestegsmodellen kring de kritiska faktorerna kommer de 

identifierade kritiska faktorerna att vidare att i den tredje analysen kategoriseras och 

analyseras genom kategorisering och jämförelse (Spiggle, 1994), som också använts 

tidigare i forskningar som undersökt kritiska faktorer (Flanagan, 1954; Bitner et al., 

1990). Kategoriseringen är praktisk när det kommer till att urskilja mönster i det 

insamlade materialet (Spiggle, 1994). Kategoriseringen innebär respondentsvaren 

kommer att kategoriseras baserat på de identifierade kritiska faktorerna i 

servicesituationen och jämföras inom kategorierna. Genom att tillämpa kategorisering 

får man en bättre överblick och kan särskilja på olika sorters kritiska faktorer samt hur 

de, i förhållande till konsumentens förväntningar, påverkade upplevelsen och ledde till 

ett delande av erfarenhet via e-WoM. Analysens resultat kommer att diskuteras och 

användas för att återge implikationer för företagsledning so kan vara värda att ta i 

beaktande för att undvika negativa kritiska faktorer och minimera spridningen av 

negativ e-WoM. 

Den sista analysen bygger på att, genom de tidigare gjorda jämförelserna inom samplet 

och kategoriseringen, identifiera och analysera de incitament som respondenterna 

upplevde låg bakom deras delanden av e-WoM samt hur de uppfattar sina möjligheter 

att påverka potentiella, framtida kunder. 
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3.3 ANPASSNING AV METOD 

 

Efter som undersökningen följer en abduktiv forskningsfilosofi så har metoden 

utvecklats under den tid som undersökningen skett. Efter att ha samlat in data och insett 

att väldigt få av de tillfrågade äldre möjliga respondenterna (>35 år) ofta inte hade delat 

med sig av e-WoM så kom undersökningen att dra en generationell gräns för 

respondenterna, vilket innebär att datainsamlingen endast tog medlemmar av 

generation Y i beaktande. Detta orsakade inga problem eftersom samtliga 

respondentsvar vid denna punkt samlats in av respondenter tillhörande generation Y 

men innebar en specificering av undersökningens problemområde och syfte. Det finns 

även forskning som pekar på att generation Ys konsumtionsbeslut är de som oftast 

påverkas av e-WoM, i jämförelse med andra generationer Y (Bolton et al., 2013), vilket 

också tyder på att den nya avgränsningen uppfyller ett mål, att studera den generation 

som använder sig mest av e-WoM i sina konsumtionsbeslut. 

 

Eftersom undersökningen haft en viss tidspress lades även möjligheten för respondenter 

att svara per e-post i de situationer då det var svårt att få till stånd ett möte för en 

personlig intervju. Intervjuguiden för e-post formuläret (se bilaga 2) utformades 

utgående från den ursprungliga intervjuguiden. Eftersom tidigare forskning kunnat 

konstatera att intervjuer via e-post ger en möjlighet för respondenter att lämna vissa 

frågor obesvarade reducerades frågemängden och respondenterna ombads istället ta god 

tid på sig när de svarar på frågorna. Det insamlade datat har även skickats tillbaka till 

respondenterna för att kunna eliminera att missförstånd i tolkningen av texten skett. 

 

3.4 FORSKNINGENS TILLFÖRLIGHET 

 

Forskningens tillförlitlighet är en större term som täcker flera aspekter av forskningens 

tillförlitlighet, som, bland annat, trovärdighet, överförbarhet, förenlighet och integritet 

(Wallendorf & Belk, 1989). När man undersöker forskningens tillförlitlighet undersöker 

man hur datat samlats in, hur man analyserat det samt hur det presenteras. Metoder för 

att stärka undersökningens trovärdighet är t.ex. val av respondentgrupp, negativ 

fallanalys, återgivning av resultat till respondenten eller förlängd uppföljningsperiod 

(Wallendorf & Belk, 1989) Eftersom undersökningen fokuserar på kritiska faktorer så 
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kommer ett flertal respondenter att intervjuas för att samla in data och på så vis kommer 

eventuella trovärdighetssänkande fällor att minimeras eftersom data insamlingen är 

spritt på ett större sampel än på ett fåtal djupgående intervjuer. Eftersom varje 

intervjutillfälle avslutas med att intervjuaren sammanfattar den kritiska faktorn för 

respondenten så kommer också en säkerställning av resultatet att utföras [eng. member 

check].  Sanna sak gjordes med de intervjuer som utförts per e-post, då en kort 

sammanfattning skickades tillbaka till respondenten för godkännande. En ytterligare 

aspekt som stärker undersökningens trovärdighet är de fall i vilka det inte har gått att 

identifiera en kritisk faktor som lett till delande kan anses som negativa fall och ger 

därmed dimension åt undersökningen (Silverman, 2006). 

 

Även undersökningens beroendegrad och överförbarhet, vilket syftar på hur mycket 

undersökningen beror på situationen, respondenterna och kontexten (Wallendorf & 

Belk, 1989), har tagits i beaktande. Genom att välja ut respondenter från en viss grupp, 

internet användare, under 35 och har skrivit minst ett inlägg via en 

konsumentinteraktionsplattform gällande en hotell- eller restaurangupplevelse, 

kommer denna grupp att representeras väl genom ett stort antal respondenter. Problem 

som skulle kunna uppkomma i ett bekvämlighetsurval (Gummesson, 2000) har också 

tagits i beaktande genom att inte samla in data från nära vänner eller familjemedlemmar. 

Även respondenternas integritet i undersökningen har tagits i beaktande, genom att 

informera alla respondenter om att de kommer att få vara anonyma, alla fått en möjlighet 

till att tacka nej före intervju, samtidigt som ämnet inte är särskilt privat eller intimt så 

har alla tillfrågade velat ställa upp och berätta om sina erfarenheter.  

  



 

 

34 

4 EMPIRISKT DATA OCH ANALYS 

I det fjärde kapitlet kommer undersökningen empiriska resultat att presenteras 

och analyseras. I det första avsnittet kommer det insamlade empiriska datat att 

presenteras rent tekniskt medan analysdelen använder sig av metoderna som 

presenterades i metodkapitlet.  

 

4.1 EMPIRISKT DATA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1 Tillfrågade respondenter 

 
 

Av de totalt 71 personerna som tillfrågades inför hade endast 25 av dessa delat med sig 

av e-WoM via en konsumentinteraktionsplattform. Av dessa 25 personer var samtliga 

villiga att delta i undersökningen. I fem av fallen identifierades ett artificiellt incitament 

för delandet av e-WoM, både i fall som gällde restauranger och hotell.  Dessa 

respondentsvar kommer inte att tas i beaktande i undersökningen, utom att de i korthet 

sammanfattas i analysen i slutet av kategoriseringsavsnittet, detta för att undvika en 

snedvridning av undersökningens resultat. De resterande 20 respondenterna hade 

Tillfrågade respondenter

Organiska recensioner Har inte recenserat Oorganiska recensioner
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producerat organisk e-WoM och med andra ord, delat med sig av sina erfarenheter som 

e-WoM självmant utgående från sina egna incentiv. Samtliga respondenter har delat 

med sig av e-WoM minst en gång inom de två senaste åren och till hör generation Y vilket 

innebär att de fyller kriterierna som lagts som ram för respondenturvalet.  Hälften, det 

vill säga 10, av upplevelserna är baserade på hotellupplevelser och de resterande 10 på 

restaurangupplevelser. Samtliga respondenter berättade att de använder sig av olika 

konsumentinteraktionsplattformer när de samlar information att grunda sina 

konsumtionsbeslut, gällande hotell- och restaurangtjänster, på. de vanligaste var 

TripAdvisor.com, Yelp, Eat.fi, Trivago samt Foursquare. TripAdvisor har varit den 

vanligaste plattformen att dela med sig av sina upplevelser igenom i det undersökta 

urvalet. 

 

4.2 ANALYS 

 

Analysavsnittet är indelat i fyra avsnitt; det första avsnittet fokuserar på den kritiska 

faktorn inverkan på konsumentens helhetsupplevelse i enlighet med modellen (figur 3) 

som presenterades i den teoretiska referensramen. Det andra avsnittet analyserar den 

kritiska incidenten, dess förlopp samt dess resultat, enligt Edvardssons modell (1992). 

Det tredje avsnittet kategoriserar och summerar de kritiska faktorerna som identifierats 

i de tidigare analyserna olika i fem kategorier och analyserar dessa djupare. Analysdelen 

avslutas med det fjärde kapitlet som analyserar respondenternas syn på sina möjligheter 

att påverka andra konsumenter, deras incentiv för att, och värde i, dela att dela med sig 

av sina upplevelser som e-WoM. 
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4.2.1 KRITISKA FAKTORERS INVERKAN PÅ KONSUMENTERS 
HELHETSUPPLEVELSE 

 

Det här avsnittet kommer det insamlade materialet att analyseras utgående ifrån 

undersökningens modellen (figur 3) som presenterades i litteraturgenomgången för 

konsumentens upplevelseprocess, de visar hur den helhetsupplevelsen påverkas av 

konsumentens förväntade upplevelse och den faktiska upplevelsen, där det dessutom 

kan förekomma en kritisk faktor. Modellens delmoment finns även illustrerade i de olika 

avsnittens delar för överskådlighetens skull.  

 

4.2.1.1 FÖRVVÄNTAD UPPLEVELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Förväntad upplevelse 

 

Samtliga respondenter hade haft någon form av förväntningar om vad de väntade sig få 

ut av sina besök på restauranger eller hotell, de hade ett mål med sin konsumtion och 

väntade sig få ut ett värde genom den. Förväntningarna varierade, i vissa fall var de 

mycket klara vilket ofta förekom i situationer då respondenten planerat sitt besök under 

en längre tid, samlat information om alternativ, tagit del av andra konsumenters tidigare 

upplevelser samt sett framemot sitt besök. Förväntningarna var i dessa fall också relativt 
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höga eftersom de baserat sina val på recensioner som gett ett sken av att företaget 

erbjuder något mer än de övriga alternativen av tjänsteproducenter. 

 

”Mina förväntningar byggde nog långt på all den information jag samlat inför vårt 
besök, både om hotellet men också om vad jag upplevde, baserat på TripAdvisor, 
hotellet kunde erbjuda som andra hotell i området inte kunde erbjuda som ändå 

tävlade i samma prisklass”  

Respondent 8 

 
 
En intressant aspekt som kom upp i några intervjuer, bl.a. i intervjun med respondent 8, 

var att det inte heller är bara det valda hotellet/restaurangens recensioner som påverkar 

förväntningarna på upplevelsen utan också jämförelser mellan det valda och de övriga 

alternativens utbud och vad konsumenten att det valda alternativet kan erbjuda som 

konkurrenterna inte kan ge henne.  

 

I andra fall var förväntningarna på upplevelsen mindre påtagliga, det hade helt enkelt 

handlat om att välja något i stunden eller utgående från en begränsad budget, speciellt 

det senare innebar ofta att förväntningarna var långa inför besöket. Alla respondenter 

hade inte heller satt ner mycket tid på att hitta och jämföra alternativ, eftersom det är en 

relativt tidskrävande process, och hade därför inte heller skapat sig förväntningar inför 

upplevelsen som var större än att nå konsumtionens mål, t.ex. ett mål mat. 

Förväntningarna då var enklare, t.ex. att få ett mål mat, och fokus låg oftast på själva 

målet konsumtionen, medan respondenterna inte fäst särskilt stor vikt vid kvaliteten 

eller upplevelseaspekter. 
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4.2.1.2 FAKTISK UPPLEVELSE OCH KRITISK FAKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Faktisk upplevelse och kritisk faktor 

 

Av de faktiska upplevelserna som undersöktes kan man dra slutsatsen att de ofta 

präglades starkt av de kritiska faktorerna, i vissa fall kom till och med den kritiska 

faktorn med förlopp och resultat att dominera den faktiska upplevelsen. Även den 

förväntade upplevelsen kunde komma att påverka den faktiska upplevelsen då den 

identifierades som den kritiska faktorn vilket handlade om överskridande eller 

ouppmötta förväntningar. Starkast påverkade de kritiska faktorerna som identifierats 

som produkt, person och förväntningar respondenternas faktiska upplevelser.  

 

I de undersökta upplevelserna där produkten, som varit konsumtionens mål, t.ex. logi 

eller mat, identifierades som den kritiska faktorn kom dessa att påverka den faktiska 

upplevelsen mycket, dels eftersom den kritiska faktorns förlopp både var synligt och 

krävde självständiga åtgärder av konsumenten, t.ex. som att skicka ut en dålig portion 

mat till köket. I respondent 1s fall ledde en söndrig säng till en negativ faktisk upplevelse 

eftersom han dels fick be om hjälp ett flertal gånger för att få sängen reparerad och därtill 

sov han dåligt i den söndriga sängen. 

 

”Jag var mycket irriterad eftersom de inte ens klarade av att leverera en 
fungerande säng” 

Respondent 1 
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I de fall där en person identifierats som den kritiska faktorn i upplevelsen, vilket endast 

förekom i restaurangsituationer, så har den kritiska faktorn varit mycket dominant i 

upplevelsen, vilket har att göra med att personen och respondenten interagerat under 

flera tillfällen under restaurangbesöket. Interaktionen har skett från att de klivit in på 

restaurangen tills de betalat för sig och lämnat den och har därför haft en mycket stark 

inverkan på den faktiska upplevelsen. En kritisk faktor-persons inverkan på den faktiska 

upplevelsen illustreras väl i citatet nedan. Respondent 6 menade att hennes upplevelse 

på restaurangen inte alls skulle ha varit den samma utan servitören som gav dem ett stort 

mervärde genom sin expertis på området mat och dryck, vilken han frikostigt delade med 

sig av och dessutom föreslog olika rätter och passande viner. 

 

”vår servitör gjorde hela upplevelsen”  

Respondent 6 

 
 
Även förväntan som kritisk faktor kunde ha en tendens att påverka den faktiska 

upplevelsen mycket, även om detta varierar de olika fallen emellan. En orsak till detta 

kan tänkas vara att man redan vid utbytestillfället slås av hur mycket förväntningarna 

och den faktiska upplevelsen skiljer sig åt. Detta framgick speciellt bra i respondent 8s 

återgivna upplevelse; 
 
 

”Hela min upplevelse på hotellet präglades av att hotellet inte motsvarat det 
utlovade, jag njöt inte utan var mest arg och besviken” 

 Respondent 8 

 
 

På samma sätt har de respondenter som blivit positivt överraskade beskrivit sina 

upplevelser som att de njöt lite extra mycket eftersom de blivit glatt förvånade av att 

hotellet eller restaurangen kunnat överskrida deras förväntningar. Deras förväntan har 

präglat hela deras faktiska upplevelse genom att göra den positivt överraskade och 

tacksamma. 

 
Den kritiska faktorn har varit överhängande dominant i flera av fallen i de tre 

kategorierna som presenterats ovan och påverkat hela utbytestillfället. Det tre sista 

kategorierna har även de haft en betydande inverkan på de faktiska upplevelserna men 

skiljer sig så till vida från kategorierna ovan att den kritiska faktorn inträffat vid en viss 
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tidpunkt under utbytestillfället och inte sträckt sig över en längre period av 

utbytestillfället.  Incidenters påverkan på den faktiska upplevelsen börjar i och med 

incidentens inträffande men kan påverka den fortsatta faktiska upplevelsen. Incidenten 

kunde både påverka den faktiska upplevelsen positivt och negativt, beroende på hur 

personalen reagerade på den vid utbytessituationen.  I det positiva fall där en incident 

identifierats som kritisk faktor påverkade de företagets agerande den faktiska 

upplevelsen positivt. På samma vis påverkade företagets eller företagsrepresentanternas 

agerande negativt på den faktiska upplevelsen i situationer då de inte kunnat anpassa 

sig, till eller rädda, situationen. De incidenter som påverkat den faktiska upplevelsen 

negativt lämnade respondenten med en dålig känsla gentemot tjänsteproducenten, 

vilken också påverkat den fortsatta faktiska upplevelsen. Även särbehandling förekom 

vid ett vist moment av utbytestillfället, i de positiva fallen lämnade denna särbehandling 

en positiv känsla hos respondenten som gladde henne i stunden. Även den negativa 

upplevelse där särbehandling identifierats som kritisk faktor påverkade särbehandlingen 

respondenten i stunden, vilket råkade vara i slutet av utbytestillfället. 

 

4.2.1.3 HELHETSUPPLEVELSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Helhetsupplevelse; Modell för konsumentens upplevelseprocess 
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Av det undersökta materialet kan man konstatera att det finns två tydliga förgreningar i 

hur den kritiska faktorn påverkar helhetsupplevelsen. Den första grenen sker verkan i 

den faktiska upplevelsen och präglar på så vis hela den faktiska upplevelsen vilket 

framgår tydligt i respondent 21s återgivna upplevelse; 

 

”Redan från att vi klev in kände jag att det här inte motsvarar det jag trodde vi 

skulle mötas av. Efter det kändes det som upplevelsen gick neråt” 

Respondent 21 

 
Respondenten menade att hon upplevde det som det faktum att restaurangen inte 

motsvarade det hon läst på nätet slog emot henne redan från första stund vilket 

påverkade hennes faktiska upplevelse eftersom hon kände sig besviken under hela 

besöket. Detta påverkade i sin tur hennes helhetsupplevelse eftersom hennes förväntade 

upplevelse inte motsvarade den faktiska, samtidigt som den faktiska upplevelsen 

präglades av hennes besvikelse över att restaurangen inte levererade så bra som hon 

hade hoppats på. 

 

I den andra grenen sker verkan av den kritiska faktorn i helhetsupplevelsen och inte lika 

starkt vid utbytestillfället. Detta gäller t.ex. särbehandling, då ett visst moment av 

utbytestillfällen identifieras som kritisk faktor men samtidigt har den inte en egentlig 

inverkan på resten av upplevelsen. Ett bra exempel på detta är respondent 24 som 

ombads checka ut en timme tidigare eftersom det skulle komma, enligt hotellet, viktigare 

gäster. Den kritiska faktorn hade inte möjlighet att påverka hela hennes upplevelse 

eftersom den skedde precis innan hon checkade ut, påverkade den hennes 

helhetsupplevelse och gav henne incitament att dela med sig av sin upplevelse för att 

varna andra. Med andra ord påverkar den kritiska faktorn här direkt helhetsupplevelsen. 

 

”Vi hade det jättetrevligt tills det här [syftar på den kritiska faktorn] hände, efter 
det kändes det ändå som världens sämsta upplevelse” 

 Respondent 24 
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Det här innebär att den kritiska faktorn både kan komma att påverka den faktiska 

upplevelsen som i sin tur påverkar helhetsupplevelsen men också att den kritiska faktorn 

kan ha en mera direkt inverkan på helhetsupplevelsen, trots att den i förhållande till den 

faktiska upplevelsen är relativt liten. 

4.2.2 DEN KRTITISKA FAKTORNS TRESTESGMODELL 

 

I det här avsnittet kommer de undersökta situationerna att analyseras enligt 

Edvardssons trestegs-CIT-modell (se figur 2). Genom den kommer de olika faserna av 

den kritiska faktorn, vilken delas in i den faktiska kritiska faktorn, dess förlopp samt 

resultat, att identifieras och analyseras (Edvardsson, 1992). Modellens steg finns 

illustrerade i samtliga delavsnitt för klarhetens skull. De tre stegen kommer att analysera 

respondentsvaren rent överskådligt, en sammanfattning finns illustrerad i tabellen 

nedan (tabell 3). Mera djupgående, individuella analyser på samtliga respondentsvar 

finns i appendix (Bilaga 3).  

 

TABELL 1. Tabell över kritiska faktorer, deras förlopp samt resultat 
 

RESPONDENT KRITISK FAKTOR FÖRLOPP RESULTAT 
Respondent 1 PRODUKT; 

 söndrig säng vilken 
var jobbig och 

obekväm att sova i 

Trots att han bad 
om det så 

reparerades 
sängen inte 

ordentligt. Sov 
inte gott. 

Arg, irriterad. Ville 
dela med sig för att 

varna andra 

Respondent 2 SÄRBEHANDLING; 
blev överraskad av 

hotellet på sin 
födelsedag med 

uppvaktning och kaka 

Fick en kaka, blev 
glad och kände 
sig omgiven av 

vänner och 
omhändertagen 

Bra minne. Ville 
dela med sig för att 

tacka och hylla 
hotellet 

Respondent 3 FÖRVÄNTAN; 
 maten motsvarade 

inte förväntningarna 
på en restaurang som 
ansågs vara snäppet 

bättre 

Produkten väckte 
besvikelse och 

irritation. 
Upplevde att hon 

själv kan laga 
bättre. 

Ville dela med sig 
för att uttrycka sin 
mening bland alla 

lovord 

Respondent 4 PERSON; blev illa 
behandlad av servitör 
efter att ha klagat på 

matens kvalitet 

Blev sårad och 
arg av servitörens 

beteende, 
lämnade 

restaurangen 
utan att ha ätit 

upp 

Konsumtionsmålet 
uppfylldes ej. Arg. 
Ville klaga högljutt 

och speciellt på 
servitören 
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Respondent 5 FÖRVÄNTAN; 

 blev glatt överraskad 
av upplevelsen på 

hotell 

Glädje under 
vistelsen, njöt av 

upplevelsen, 
vackra och rena 
rum, bra service 

Positiva känslor. 
Ville tacka för sig 
och sin upplevelse 
genom sitt delande 

Respondent 6 INCIDENT;  
borttappad 

bordsreservation på 
full restaurang 

Restaurangen 
ordnade ett 

provisoriskt bord 
och räddade 

besöket 

Tacksamhet. Ville 
dela med sig för att 

tacka och hylla 

Respondent 7 PERSON; 
 bra servitör på 

restaurang 

Servitören 
berättade om mat 

och dryck, gav 
stort mervärde 

Minne för livet. 
Tacksam över bra 
personal. Delade 

med sig för att 
tacka. 

Respondent 8 FÖRVÄNTAN; 
 hotellet motsvarade 
inte förväntningarna 

Besvikelse och 
irritation under 

vistelsen 

Besviken. Ville 
varna andra för 
hotellets falska 

marknadsföring 
Respondent 9 PERSON; 

 kunnig servitör 
Servitören gav 

upplevelsen stort 
mervärde 

Minne och ny 
kunskap. Ville 
tacka och hylla 

servitören 
Respondent 10 SÄRBEHANDLING; 

 fick hotellets bil till 
förfogande för att åka 

till okänt område 

Underlättade 
resan stort 

mellan puntk A 
och B 

Glad för  
servicenivån, kom 
snabbt fram. Ville 

lyfta hotellet 
genom delande. 

Respondent 11 SÄRBEHANDLING; 
fick välkomstpresent 

av hotellet vid 
återbesök 

Glädje, kände sig 
sedd av hotellet. 

Upplevde relation 
till hotellet. 

Respondent 12 ARTIFICIELL 
DELNING 

  

Respondent 13 ARTIFICIELL 
DELNING 

  

Respondent 14 INCIDENT; 
restaurangen kunde 

inte anpassa maten till 
specialdiet 

Måste välja på 
nytt, fick senare 
veta att det inte 

borde ha varit ett 
problem 

Besviken över att 
ha fått ”felaktigt” 

bemötande 
gällande specialdiet 
och störd på dålig 

skolning 
Respondent 15 PRODUKT; 

 var inte nöjd med 
matens kvalitet, trots 

att restaurangen anses 
vara en av stadens 

bästa 

Skickade ut mat 
totalt 3 gånger 
under besöket, 

försenade 
måltiden. 

Besviken på 
produkt, ville dela 

sin upplevelse 
eftersom 

restaurangen hade 
oförtjänt bra rykte 

Respondent 16 ARTIFICIELL 
DELNING 

  

Respondent 17 ARTIFICIELL 
DELNING 
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Respondent 18 FÖRVÄNTAN; 
 rummet motsvarade 

inte bilderna på 
hemsidan 

Besviken och 
hade en obekväm 

upplevelse på 
grund av att 
sängen var 

mindre än utlovat 
i reklamen 

Irritation. Ville 
varna och berätta 
att det finns bättre 

hotellalternativ 
genom sitt delande 

Respondent 19 FÖRVÄNTAN; 
 hade tidigare varit 
besviken men ville 

prova igen eftersom 
hon att restaurangen 

fått en ny kock 

Mycket positivt 
överraskad av 

maten, 
personalen och 

helheten. 

Glädje över att 
restaurangen blivit 
bättre. Ville tipsa 

andra att ge den en 
till chans genom 

sitt delande 
Respondent 20 SÄRBEHANDLING; 

 fick stor hjälp vid flera 
tillfällen av 

receptionen för att 
planera sin vistelse 

Personalen 
tipsade om bra 

och lokala ställen 
att besöka och 

deras tips gav ett 
stort värde för 
respondenten 

Fick en lyckad resa, 
kände sig tacksam 

över att hotellet 
tagit sig tid. Delade 
med sig för att lyfta 

hotellet och dess 
personal. 

Respondent 21 FÖRVÄNTAN; 
restaurangupplevelsen 

motsvarade inte 
förväntningarna som 

hon skapat via tidigare 
konsumenters e-WoM 

Blev besviken 
under besöket 
och ångrade 

snabbt sitt val av 
restaurang. 

Kände att hon 
slösat dyrbar tid. 

Besvikelse. Delade 
för att ge en mera 
verklighetstrogen 

bild av 
restaurangen. 

Respondent 22 ARTIFICIELL 
DELNING 

  

Respondent 23 INCIDENT; 
 hotellet ville ha betalt 
vid utcheckningen för 

en middag 
respondenten inte ätit 

Måste i en timme 
diskutera ärendet 

i receptionen 
vilket försenade 

tidtabellen. 

Irritation över dålig 
kommunikation. 

Valde att dela med 
sig för att hotellet 

skulle måsta ta 
ställning till det, 

istället för att bara 
skicka e-post 

Respondent 24 SÄRBEHANDLING; 
ombads checka ut 

tidigare för att ge plats 
åt nya, viktiga gäster 

Försökte 
diskutera med 

hotellet men de 
lyssnade inte och 

tog tid. Blev 
tvungen att 
checka ut 
tidigare. 

Ilska över att 
behandlas orättvist. 
Skrev inlägg för att 

varna andra för 
hotellets dålig stil. 

Respondent 25 SÄRBEHANDLING; 
 fick flera rätter som 

hälsningar från köket 
vilket påverkade 

upplevelsen positivt 

Mera mat och 
flera 

gastronomiska 
upplevelser. 

Kände glädje över 
servicen. 

Mycket nöjd. Ville 
dela med sig för att 
höja företaget och 

göra det till stadens 
bästa restaurang 
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4.2.2.1 KRITISKA FAKTORER 

 

 

 

 

Figur 7 Kritiska faktorer i trestegsmodellen 

 

I varje respondentsvar gick det att identifiera minst en kritisk faktor som påverkat 

kundens upplevelse till den grad att den utlöst en vilja hos konsumenten att dela med sig 

av sin upplevelse som e-WoM via en konsumentinteraktionsplattform. I de flesta fall 

kunde mer än en kritisk faktor identifieras i respondentens återgivning av situationen. I 

samtliga fall där mer än en faktor identifierades följde samma mönster; de bestod av en 

tydlig kritisk huvudfaktor samt en kritisk bi-faktor, ofta handlade denna bi-faktor om 

konsumentens egen utvärdering av upplevelsen baserat på jämförelse av förväntningar 

och faktisk upplevelse. Fokus kommer i undersökningen att ligga på huvudfaktorerna 

men även beakta bi-faktorerna kommer att tas i beaktande till en viss mån.  

 

I det insamlade datat handlade de kritiska huvudfaktorerna om särbehandling, 

jämförelser av faktisk upplevelse med förväntningar, oväntade incidenter, 

huvudproduktens kvalitet och personalens påverkan på situation eller en 

företagsrepresentants agerande. Ofta kunde även en kritisk bi-faktor identifieras som 

ofta handlade om förväntningarna inför upplevelsen hur de skilde sig i från den faktiska 

upplevelsen. I de respondentsvar där bara en enda kritiskfaktor har kunnat identifieras 

var det i samtliga fall frågan om överträffade eller icke-uppmätta förväntningar på 

utbytet. Respondenterna kunde alltid själva sätta fingret på vad som kommit att påverka 

deras upplevelse så mycket att de valde att dela med sig av den som e-WoM, även om det 

i vissa fall då det var frågan om förväntan, som inverkat positivt på helhetsupplevelsen, 

då respondenterna resonerade fram det under intervjuns gång 

 
Det finns två tydliga förgreningar av de kritiska faktorerna, kritiska faktorer som inträffat 

under utbytestillfället, det som Grönroos kallar moment of truth (Grönroos, 1990) och 

kritiska faktorer som inte bara har direkt anknytning till utbytessituationen utan snarare 

till tidigare erfarenheter eller förväntningar. I de fall där den kritiska faktorn inte är 
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knuten till utbytestillfället handlar är den kritiska faktorn konsumentens förväntningar, 

vilket innebär att den kritiska faktorn. Förväntningarna grundar sig på ett längre 

tidsspann av konsumentens värdeskapande process, då konsumenten börjat samla 

information om tjänsten och, baserat på dessa, skapat sig förväntningar om 

utbytessituationen och dess utkomst. Den faktiska upplevelsen har ändå formats vid 

utbytestillfället vilken konsumenten sedan jämfört med sina förväntningar på 

upplevelsen. Förväntan var också den vanligaste kritiska bi-faktorn i respondenternas 

återgivna upplevelser och påverkat dessa både positivt och negativt. Detta faktum pekar 

på att konsumenter har förväntningar på sina konsumtionsval och utgående från hur väl 

företaget besvarar dessa påverkas också konsumentens upplevelse.  

 

I den andra grenen av de kritiska faktorerna sker eller uppkommer den kritiska faktorn 

vid det faktiska utbytestillfället, the moment of truth.  I dessa fall har de kritiska 

faktorerna kunnat identifieras som oväntade incidenter vid utbytestillfället, 

huvudprodukten för konsumtionen, särbehandling eller personalen och dess beteende 

eller uppträdande. I dessa fall tog den kritiska faktorn sig uttryck i utbytessituationen 

och byggde i de flesta fall på interaktion mellan företagsrepresentant och konsument, 

exklusive de fall där produkten identifierats som kritisk faktor. Interaktionen mellan 

konsument och företagsrepresentant kom upp flera gånger som kritisk faktor, både i fall 

där jämförelsen mellan förväntad och faktisk upplevelse kunde vara antingen positiv 

eller negativ. Flera av respondenterna återgav upplevelser från restaurangsituationer 

som de enbart valt att dela med sig av på grund av att servitören varit otroligt kunnig, 

rolig och professionell. Även en liknande negativ incident, som identifierat som den 

kritiska faktorn, återfinns i respondentsvaren där en servitör betett sig dåligt mot 

konsumenten vilket gjorde att respondenten valde att dela med sig av sin erfarenhet via 

en konsumentinteraktionskanal. Speciellt för hotell- och restaurang situationer är att de 

båda ofta involverar en stor del personlig service, som t.ex. bordsservering och 

receptionsservice, därför kan dessa komma att ha en stor inverkan på konsumentens 

upplevelse.  

 

Trots att servicehelheten som tjänstens huvudprodukt är inbakad i så är 

huvudprodukten ändå målet med konsumtionen och därför viktig för konsumenten, t.ex. 

vid ett restaurang besök är det maten som är i fokus medan konsumenter av 

hotelltjänster vill ha logi och en god natts sömn genom sin konsumtion.  Att, exempelvis, 

bli serverad dålig mat på en restaurang upplevs som en kritisk faktor av den som besöker 

en restaurang för att unna sig något gott eftersom målet med konsumtionen då inte 



 

 

47 

uppnås. På motsvarande vis kan en riktigt bra måltid som överträffar förväntningarna 

ses som en kritisk faktor eftersom konsumenten fått ut något ur utbytet som hon inte 

väntat sig. I några fall kunde produkten i tjänsten identifieras som kritiska faktor men 

detta förekom endast i negativa sammanhang där produkten varit undermålig och 

konsumenten upplevt att konsumtionens mål inte uppnåtts till hundra procent. Med 

andra ord innebär en produkt som kritisk faktor att företaget varit inkapabelt att leverera 

sin huvudprodukt, som konsumenten haft som mål med sin konsumtion, även om den 

varit ”inpackad” i en bra service.  

 

För att ytterligare analysera de kritiska faktorerna har de kategoriserats i enlighet med 

kategoriseringsmetoden (Spiggle, 1994) och de olika kategorierna finns presenterade och 

analyserade i avsnitt 4.2.2. i detta kapitel. 

 

4.2.2.2 FÖRLOPP 

 

 

 

 

 
Figur 8 Förlopp av kritisk faktor i trestegsmodellen 

 

Med förlopp av den kritiska faktorn avses den process som sätts igång med anledning av 

den kritiska faktorn. Förloppet är de åtgärder som konsumenten vidtar med anledning 

av den kritiska faktorn, t.ex. om konsumenten blir serverad dålig mat kan hon skicka den 

tillbaka till köket vilket är förloppet av en undermålig produkt. I den här undersökningen 

har förloppet undersökts från konsumenternas perspektiv för att kunna förstå hur 

förloppet påverkade deras upplevelse. Förloppen ser olika ut i de olika respondentsvaren 

eftersom varje situation är unik och tagit plats i en viss kontext och därtill är alla 

upplevelser är olika och förloppen subjektivt upplevda av respondenten. I vissa fall är 

förloppet inte heller synligt, t.ex. de fall där konsumentens förväntan identifierats som 

kritisk faktor, tas inga aktiva aktioner konsumenten med anledning av den kritiska 

faktorn, istället kan förloppet ske helt emotionellt inne i konsumentens huvud, t.ex. 
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bygga upp ilska eller irritation under sitt besök över att verkligheten inte motsvarar det 

som utlovades i reklamen. 

 
I de fall där den kritiska faktorn inverkat positivt på upplevelsen så krävdes generellt 

väldigt lite av kunden för att bemöta den nya situationen. Ett exempel är respondent 11 

som fick en välkomstpresent av hotellet då hon checkade in eftersom hon bott där flera 

gånger innan och hotellet ville tacka för hennes lojalitet gentemot dem. Denna åtgärd 

från hotellets sida identifierades som kritisk faktor eftersom den fick henne att skriva ett 

e-WoM inlägg om hotellet men den krävde inga egentliga åtgärder av henne. Förloppet 

skedde istället rent emotionellt, hon kände sig sedd och omhändertagen och njöt av sin 

vistelse. 

I de positiva fall där extra arbete krävts av konsumenten har konsumenterna haft 

förståelse för detta i och med att de också varit medvetna om att situationen krävt det. 

Ett exempel på ett sådant fall är respondent 6s återgivna upplevelse.  Respondenten 

skulle besöka en restaurang på nyårsafton men väl på restaurangen så hittades inte hans 

bokning i restaurangens system. Men istället för att bli ombedda att gå fick respondenten 

och hans sällskap vänta en liten stund medan restaurangen dukade upp ett provisoriskt 

bord för respondenten och hans sällskap i deras vinkällare. Detta väntande spelade ingen 

roll för konsumenten då eftersom ha uppskattade deras flexibilitet, samtidigt som han 

förvånades positivt av att de inte valt att istället säga ”tyvärr, välkomna en annan gång” 

och kände tacksamhet över detta.  

 

De kritiska faktorer som påverkat den faktiska upplevelsen negativt krävdes mer av 

konsumenten i den kritiska faktorns förlopp för att hennes konsumtion skulle kunna nå 

konsumtionsmålet. I samtliga fall som undersökts där den kritiska faktor haft en negativ 

inverkan kunde respondenterna tydligt peka ut vad den kritiska faktorn inneburit för 

dem och hur de hade tacklat situationen. I de negativa fallen har konsumenterna upplevt 

det förlopp den kritiska faktorn leder till som både tungt och arbetsdrygt, vilket har 

försämrat deras helhetsupplevelser. Ett exempel på detta är respondent 1s återgivna 

upplevelse från ett hotellbesök. Under besöket hade respondenten varit tvungen att flera 

gånger be om hjälp av hotellet då hans säng gått sönder vilket gjorde det svårt att sova. 

Förloppet som uppstod av den kritiska faktorn (söndrig säng) tog av konsumentens tid 

eftersom han fick ringa efter hjälp och invänta montör och gav honom på så vis extra 

besvär, sådant som inte hör till en ”vanlig” hotellupplevelse där sängen förväntas vara 

hel och användbar. 
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Ett liknande fall där förloppet av den kritiska faktorn tydligt framkommer återgavs av 

respondent 4 som råkade ut för mycket oartig personal vilket identifierades som den 

kritiska faktorn i hans upplevelse. Till slut valde respondenten att lämna restaurangen 

eftersom han upplevde att servitörens beteende var under all kritik och valde därför att 

inte fortsätta sin måltid där utan gick istället till en hamburgerbar och beställde in ny 

mat. Dels hade respondenten tagit illa vid sig av servitörens beteende och eftersom 

respondenten inte kompenserades så kostade besöket honom pengar, därtill blev han 

tvungen att lägga ut mera pengar eftersom han valde att lämna restaurangen utan att ha 

ätit upp sin mat.  

 

”Jag orkade inte mera argumentera emot så sen gick jag istället, jag kände att jag 
inte orkade slösa mera tid på den idioten och hans restaurang. Då går jag hellre till 

McDonald’s” 

Respondent 4 

 

 

Även om konsumenten upplever förloppet utgående från sin egen synvinkel så kan 

företagsrepresentanterna ändå påverka det upplevda förloppet och på så vis också 

konsumentens helhetsupplevelse. Tydliga indikationer på företagsrepresentanternas 

möjlighet att påverka det upplevda förloppet syns i respondenternas återgivna 

upplevelser, dessa kommer speciellt upp i fall där den kritiska faktorn haft potential att 

påverka upplevelsen negativt eftersom förlopp i dylika situationer har varit mera tydliga 

för respondenterna som märkt att något gått på tok eller inte helt i enlighet med planen. 

 Respondent 15, som delade med sig av en upplevelse där maten varit helt katastrofal, 

tvingades skicka ut sin mat totalt tre gånger under sitt besök på restaurangen, detta som 

förlopp av en undermålig produkt som kritisk faktor. Detta till trots menade 

respondenten att personalen var väldigt förstående och bad om ursäkt å kökets vägnar. 

Kommunikationen och förståelsen från restaurangens sida gjorde att han inte kände att 

han upplevdes som en jobbig kund från restaurangens sida, eftersom de kunde erkänna 

sina fel och var måna om att ersätta honom och ge honom en bättre produkt.  

En liknande upplevelse återgavs av respondent 14 men i hennes fall hade restaurangens 

personal inte tacklat situationen lika smidigt som i det föregående exemplet. 

Respondenten hade känt sig som en jobbig kund då hon bett om att få byta ut en 

ingrediens i en sallad till något annat som skulle passa hennes specialdiet men bemötts 

av personalen som om hon hade ställt väldigt stora krav och varit en jobbig kund. 
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”Dels kunde de inte hjälpa mej men dessutom fick servitören mig att känna mig som 
världens jobbigaste och krävande kund” 

Respondent 12 

 
 
Ur de två återgivna scenarierna från restaurangsituationer, som återgavs ovan, kan man 

tydligt se hur viktig flexibilitet är i oväntade situationer, samt hur mycket 

företagsrepresentanter kan påverka konsumenternas upplevelser. I detta fall framgick 

det även att personen som betjänat henne inte vetat om att allting går att anpassa, vilket 

också indikerar hur viktigt det är med en ordentlig skolning av personal för att kunna 

undvika onödiga missförstånd som detta. 

 
Sammanfattningsvis kan man säga att förloppen ser väldigt olika ut beroende på 

situation och upplevelse, samt hur personalen fungerat i situationen. I de positiva 

upplevelserna upplever inte konsumenten förloppet lika tydligt, och ibland inte alls, som 

vid de undersöka fall där en den kritiska faktorn lett till en negativ uppfattning. 

Konsumenten formar själv sina upplevelser men företagets representanter har också 

möjlighet att påverka kundens uppfattning av förloppet genom interaktion, vilket både 

kan upplevas positivt och negativt. 

 

4.2.2.3 RESULTAT 

Figur 9 Resultat av kritisk faktor; trestegsmodellen 

 

Med resultat avses det som den kritiska faktorn och dess förlopp leder till. I den här 

undersökningen är delandet av e-WoM en del av resultatet, eftersom incentivet till att 

dela med sig av sin upplevelse ligger i resultatet. Det framgår tydligt i respondentsvaren, 

både i positiva och negativa fall,  att resultaten av en kritisk faktor och dess förlopp tar 

sig uttryck i känslor och en önskan om att dela med sig av sin upplevelse, i flera positiva 

upplevelser nämnde även respondenter minnen som en del av resultatet. Samtliga 
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respondenter nämnde en känsla för hur de upplevde situationen efter tjänsteutbytet; 

missnöje, ilska, glädje och tacksamhet, bland annat. Känslor kan vara speciellt 

signifikant för den här typen av upplevelser eftersom man ofta sett framme mot ett 

hotell- eller restaurangbesök, lagt ner pengar på att ha det trevligt, som en respondent 

uttryckte det när hon förklarade varför hennes ilska över att hotellet inte motsvarat 

förväntningarna varit så påtaglig. 

Vad gäller resultat av kritiska faktorer som haft en positiv inverkan på konsumentens 

helhetsupplevelse så berättade flera respondenter om hur de kände sig sedda och 

tacksamma gentemot företaget för hur de levererat tjänsten eller agerat med anledning 

av den kritiska faktorn. Detta var bidragande orsaker till att de valde att dela med sig av 

sina upplevelser via e-WoM. Flera fall där särbehandling identifierats som kritisk faktor 

och dessutom haft en positiv inverkan på helhetsupplevelsen så upplevde 

respondenterna en relation mellan henne och hotellet. Denna upplevda relation fick 

vilket dessa respondenter att dela med sig av positiv e-WoM, eftersom de vill företaget 

väl och höja deras image eller hylla dem. Nästan alla respondenter, i vars återgivna 

upplevelser en kritisk faktor som påverkat helhetsupplevelsen positivt kunnat 

identifieras, berättade att de absolut skulle utnyttja företagets tjänster, framför andra 

producenters, på nytt om möjlighet gavs och några respondenter nämnde också att de 

känner någon form av band  eller förhållande mellan sig som konsument och företaget, 

vilket var speciellt tydligt i de fall där den kritiska faktorn identifierats som en person. 

 Även i de negativa fallen kunde också stora känslor identifieras i de kritiska faktorernas 

resultat. Dessa var främst besvikelse, vilket var vanligt i fall där den kritiska faktorn låg i 

icke-uppmötta förväntningar, eller ilska när konsumenterna upplevt att de blivit dåligt 

behandlade av personal eller där företaget haft problem att leverera sin huvudsakliga 

produkt eller haft svårt att anpassa sig till en oväntad situation. I de fall där ilska 

nämndes som en emotion i resultatet upplevde respondenterna ofta att företaget gjort 

ett fel, haft bristande utbildning av personal eller helt enkelt inte sett över sina processer 

tillräckligt för att kunna leverera tjänsten snyggt och smidigt. 

 

De känslorna och emotioner som resultatet av den kritiska incidenten gett 

respondenterna har byggt upp en vilja och incitament för att dela med sig av sin 

erfarenhet. Incitamentets bakgrund kan variera, i positiva upplevelser har 

respondenterna ofta velat tacka företaget men också en önskan om att kunna hjälpa 

andra att hitta till stället har uttryckts. I de negativa fallen handlar delningarna oftast om 
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att varna andra potentiella konsumenter, ett beteende som av vissa liknas vid en 

samhällsinsats. Även mera egoistiska incitament har kunnat identifieras som uttrycklig 

hämnd och en önska att ”ge igen” genom att skrämma bort potentiella, framtida 

konsumenter. Av det här kan man också dra slutsatsen att konsumenterna förstår hur de 

kan påverka andra konsumenter, när det kommer till delande av upplevelser via 

konsumentinteraktionskanaler, oberoende av inläggets positiva eller negativa natur. 

Mera djupgående analys angående konsumenternas uppfattning om sin påverkan finns 

i det sista avsnittet i det här kapitlet, påverkan och incitament. 

 

4.2.3 KATEGORIER FÖR KRITISKA FAKTORER 

 

Det här avsnittet är ett fördjupande avsnitt utgående från avsnitt 4.2.1.1, i avsnittet 

kommer de identifierade kritiska faktorerna att delas upp i fem olika kategorier för 

vidare analys, detta för att kunna studera de kritiska faktorerna som gett respondenterna 

incentiv att dela med sig av sina upplevelser som e-WoM på ett djupare plan. De fem 

identifierade kategorierna är förväntningar, produkt, person, incident och 

särbehandling. Förväntningar handlar om förhållandet mellan konsumentens 

förväntade upplevelse eller värde på utbytet jämfört med den faktiska upplevelsen eller 

värdet som konsumenten fick ut av utbytet. Produktkategorin är mera specifik och där 

är huvudprodukten i tjänsten, t.ex. mat eller logi, den kritiska faktorn.  I personkategorin 

har den kritiska faktorn identifierats som en viss person vid utbytestillfället och 

interaktionen mellan den och konsumenten. Med incident avses en oväntad situation 

eller problem som kommer upp vid utbytestillfället som kräver flexibilitet från företagets 

sida och deras agerande i situationen påverkar kundens upplevelse. Den sista kategorin 

är särbehandling vilket innebär att kunden blivit behandlad på ett oväntat sätt vilket 

påverkat hennes helhetsupplevelse.  Fördelningen mellan kategorier framgår i det 

följande diagrammet (diagram 2). 
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Tabell 2 Fördelning mellan kategorier 

 
Ur diagram 2 framgår det att särbehandling och förväntningar är de vanligaste kritiska 

faktorerna som identifierats i det undersökta materialet, som har triggat en vilja hos 

respondenterna att dela med sig av sina upplevelser. De tre övriga, produkt, person och 

flexibilitet, är lika fördelade med tre identifikationer var.  Man kan även se hur de 

negativa (markerade med rött) och positiva (markerade med blått) upplevelserna är 

fördelade inom kategorierna. Produktkategorin är den enda som består av endast 

negativa fall medan särbehandlingen har en relativt hög positiv koncentration. 

 

4.2.3.1 SÄRBEHANDLING 

 

Den största kategorin för identifierade kritiska faktorer som har påverkat 

respondenternas till delande är särbehandling. Särbehandling innebär att konsumenten 

fått en service eller behandling som inte hör till det normala eller som hon inte hade 

väntat sig. Exempel på särbehandling kan vara personlig service överlag eller en 

uppgradering av hotellrum. Särbehandlingar behöver nödvändigt inte vara gratis utan 

kan också höra ihop med en annan tjänst man betalar för. Särbehandling skiljer sig från 

incident som kritisk faktor eftersom det inte finns en specifik oväntad situation som skall 

eller måste lösas, istället ligger fokus i dessa kritiska faktorer på företagets behandling 
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av konsumenten. Interaktionen i den här kategorin är mera generell än i kategorin där 

en specifik person identifierats som kritisk faktor. Särbehandling som kritisk incident 

kan påverka helhetsupplevelsen vara både positivt och negativt även om urvalets 

fördelning har en relativ hög koncentration av positiva upplevelser.  

Ett väldigt tydligt fall där den kritiska faktorn varit särbehandling återgavs av respondent 

2. Hon firade sin födelsedag på ett hotell utomlands och överraskades av hotellet med en 

kaka på sin födelsedag och personlig uppvaktning av hotelldirektören. Även om hon 

också överlag var nöjd med sin upplevelse så menade respondenten att särbehandlingen 

förgyllde hennes födelsedag och gjorde att den kändes viktig, trots att hon var långt borta 

hemifrån och utan sin familj eller vänner. Respondenten berättade också om att hon 

upplevde att den lilla gesten skapade ett band mellan henne och hotellet. Denna känsla 

hon fick av gesten från hotellets sida gjorde att hon valde att dela med sig av sin 

erfarenhet via e-WoM för att tacka hotellet. 

 

”Det var absolut ingenting jag väntat mig och därför blev jag riktigt varm i hjärtat 
när jag såg att de tagit sig tid att överraska mig. Den lilla gesten fick mig att känna 

mig som hemma och omgiven av vänner, fast jag inte kände någon” 

Respondent 2 

 

Ett liknande exempel återgavs av respondent 11. Respondenten hade återvänt till ett 

hotell hon utnyttjat många gånger och blev överraskad med en present och ett personligt 

kort på hotellrummet vid in-checkningen. Denna gest fick även henne att uppleva en 

relation mellan henne och hotellet. Båda dessa är exempel på situationer då 

särbehandlingen varit helt oväntad och upplevts som en ”gratis” present för 

konsumenten.  

Även för respondent 10 och 20, identifierades särbehandlingen som kritisk faktor men i 

dessa fall tog särbehandling sig uttryck som servicenivå, istället för som en present ifrån 

företaget. I respondent 10s fall inträffade den kritiska faktorn när respondenten skulle 

iväg från hotellet på ett möte till ett område som för honom var okänt. Då fick 

respondenten hotellets bil till förfogande och blev körd både till mötet och dessutom 

upplockad från mötesplatsen. Särbehandlingen kostade men han tyckte det var så 

otroligt bra ordnat av hotellet, istället för att ringa en vanlig taxi åt honom. Respondenten 
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berättade att han aldrig tidigare delat med sig av en upplevelse men servicenivån och det 

han fick ut av hotellets service fick honom att dela med sig av sin upplevelse. 

 

”Jag blev positivt överraskad, jag visste att de kan ordna med taxi men det här var 

något alldeles extra” 

Respondent 10 

 

Även respondent 20 resonerade likadant och hade inte heller delat med sig av en 

upplevelse tidigare. Även i detta fall hade respondenten hade fått stor hjälp vad gällde 

planering av sitt besök i staden av hotellets receptionister under sin vistelse. 

Respondenten hade även fått tips och råd om var det lönar sig att äta, vad man skall göra, 

helt enkelt hade han fått stor hjälp av receptionisterna att planera hela sin vistelse. Detta 

var något han inte hade väntat sig även om han haft väldigt höga förväntningar på 

hotellet. 

 Redan från första början fick vi ett väldigt trevligt bemötande av personalen, som 
tog sig tid och berättade var de goda restaurangerna låg, och hur vi kunde planera 

tiden i staden. Det kändes som att personalen verkligen brydde sig. Dessutom 
kändes det hemtrevlig … människor som verkligen brinner för att ge gästerna en 

minnesvärd och trevlig upplevelse så förtjänar det att komma till ljus.  

Respondent 20 

 

 

Ur citatet ovan kan man tydligt dra slutsatsen att särbehandlingen han fått av hotellets 

personal var orsaken till hans delande och uttryckligen för att höja företagets image 

genom positivt delande. Av respondentsvaren kan man se hur mycket en bra service kan 

göra för deras upplevelse och påverka deras helhetsuppfattning. Också respondent 25 

såg särbehandlingen som den kritiska faktorn som gjorde att han delade med sig av sin 

upplevelse. Han hade besökt en av Helsingfors bästa restauranger och beställt deras 7 

rätters meny men i slutet av kvällen räknade han hade han ändå fått 13 rätter, med alla 

hälsningar från kocken och köket inräknat, vilket respondenten menade att breddade 

hans upplevelse och gav honom en upplevelse utöver det vanliga. 
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Särbehandling har också i ett negativt fall kunnat identifieras som den kritiska faktorn i 

upplevelsen. I respondent 24s återgivna upplevelse blev respondenten och hennes 

sällskap orättvist behandlade av hotellet eftersom de ombads checka ut en timme 

tidigare än vad som kommits överens. När respondenten meddelade att de checkar ut 

vid den överenskomna tiden så blev de tvingade att packa ihop och checka ut genast. När 

hon frågade varför berättade både receptionisten och ägaren att det kommer viktiga 

gäster som skall stanna i två veckor som skall bo i den bungalow där respondenten bott. 

Respondenten och hennes sällskap fick ändå bli kvar och sola på hotellområdet och de 

kunde se hur städerskorna möblerade om deras bungalow, bytte möbler, hämtade nya 

dynor etc., allt för de nya gästerna som hotellet upplevt som mycket viktigare än 

respondenten och hennes sällskap. Detta ledde till att respondenten kände sig orättvist 

behandlad och valde att dela med sig för att kunna varna andra potentiella, framtida 

konsumenter. 

 

 

4.2.3.2 FÖRVÄNTNINGAR 

 

Den näststörsta kategorin av kritiska faktorer är förväntningar, dessa bygger på den 

förväntade upplevelsen som konsumenten har en bild av inför utbytestillfället i 

jämförelse med den faktiska upplevelsen och hur väl tjänsteproducenten kunde möta 

denna förväntade upplevelse. Förväntningar är också den vanligaste kritiska bi-faktorn i 

de undersökta upplevelserna. En orsak till detta är att respondenterna har haft någon 

form av förväntan inför sitt hotell- eller restaurangbesök. Respondenterna har grundat 

sina förväntningar främst utgående ifrån e-WoM, WoM och företagens egna hemsidor. 

Förväntningarnas karaktär varierar i de undersökta fallen, i de fall där respondenterna 

satt ner mycket tid på att välja rätt har förväntningarna varit höga eller väldigt tydliga 

medan i de i andra fall inte haft särskilt stora eller tydliga förväntningar. 

Konsumenten har skapat sig en föreställning om hur tjänsten kommer att se ut och 

upplevas vid utbytestillfället utgående från tidigare erfarenheter, intryck och 

information via olika kanaler, t.ex. WoM och e-WoM, reklam och hemsidor. Det här är 

väldigt tydligt när man ser på respondentsvaren, i flera intervjuer kom fram scenarion 

där respondenten satt ner stor tid på att hitta ett bra alternativ genom att t.ex. läsa 

tidigare konsumenters upplevelser, tittat på företagets hemsida etc., och på så vis skapat 
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sig förväntningar. Samtliga respondenter uppgav sig använda e-WoM som sin främsta 

referensram och informationskälla då de planerar resor, en del sade sig basera sina 

restaurangval utgående ifrån e-WoM även på sin hemort. 

 

Förväntningar kan leda till en positiv upplevelse om de överskrids av den faktiska 

upplevelsen medan för höga förväntningar som leder till en negativ jämförelse mellan 

förväntad och faktisk upplevelse, vilket skapar en negativ helhetsupplevelse hos 

konsumenten. Vikten av att kommunicera sina tjänster och produkter ärligt kommer 

fram i citatet under; 

 

”Eftersom jag satt ner mycket tid på att hitta ett bra hotell, och hotellets hemsida 
sett riktig trevlig ut med bilder på moderna, stora rum så blev jag verkligen 

förvånad över hur litet rummet var. Det motsvarade inte alls mina förväntningar 
som jag fått av hotellets egna bilder” 

 Respondent 8  

 

I fallet som återgavs av respondent 8 hade respondenten haft mycket höga förväntningar 

inför sin vistelse på hotellet. Sina förväntningar hade respondenten grundat på den 

information hon hittat på internet, både delad e-WoM men också hotellets egen nätsida 

och rumsbeskrivningar. När respondenten väl kom till hotellet möttes hon av en helt 

annan verklighet som inte alls motsvarade hennes förväntningar, vilket direkt påverkade 

hennes faktiska upplevelse. Hon kände sig lurad och arg på hotellet som använt sig av 

fula tricks, som vilseledande marknadsföring, för att locka henne att boka rum hos dem 

eftersom rummet inte alls såg ut som det rummet hon hade bokat via deras hemsida. 

Speciellt mycket störde det respondenten eftersom hon satt ner mycket tid och omsorg 

på att hitta det bästa alternativet där hon skulle få valuta för pengarna men utan större 

resultat. 

Även de andra respondentsvaren, som varit negativa, följer samma mönster; 

respondenterna har skapat sig för höga förväntningar baserat på företagets egen eller 

andra konsumenters upplevelser. Respondent 21 som baserat sina förväntningar på ett 

restaurangbesök i Paris på tidigare konsumenters delade upplevelser som hon läst via 

TripAdvisor. De tidigare recensionerna idel positiva och uppmanade läsaren till att 

besöka restaurangen som skulle vara en av Paris bästa. Eftersom respondenten satt ner 

mycket tid på att leta upp lämpliga restauranger inför sitt besök i Paris, som skulle ge 

henne spännande kulinariska upplevelser, så såg hon både fram emot besöket och 
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samtidigt som hon väntade sig en extraordinär upplevelse. Tyvärr var inte maten hon 

serverades på restaurangen särskilt god och servicen var långsam, vilket gjorde att 

respondenten snabbt började ångra sitt val av restaurang vilket innebar att den 

förväntade upplevelsen hade en direkt påverkan på den faktiska upplevelsen. 

Respondenten konstaterade själv att det som gjort hennes helhetsupplevelse negativ var 

hennes höga förväntningar som gjort henne besviken i stunden. På grund av sina 

förväntningar valde hon också att dela med sig av sin upplevelse till andra framtida, 

potentiella konsumenter. 

 

”… baserat på mina förväntningar, så var upplevelsen inte alls speciellt bra. Hade 
jag inte läst recensionerna innan så hade upplevelsen mest troligtvis uppfattas som 

bättre än vad den gjorde, jag kände mig istället besviken” 

Respondent 21 

 
 
I fallet ovan skulle respondenten, som citatet illustrerar, antagligen inte varit lika 

besviken på sin upplevelse ifall hon spontant gått in på restaurangen eftersom hon då 

inte skulle ha haft några förväntningar. Men i och med att hon satt ner tid på att hitta ett 

bra alternativ kändes restaurangen i efterhand som ett dåligt val eftersom den inte mötte 

hennes förväntningar. Det här exemplet pekar också på att det inte bara är egen utgående 

kommunikation som kan lova för mycket utan även delad e-WoM besitter den 

egenskapen.  

 

Förväntningar kan även påverka upplevelsen positivt när de överskrids. Förväntningar 

som kritisk faktor som påverkat upplevelsen positivt har varit de svåraste att identifiera 

men efter att respondenterna fått resonera under intervjutillfället har de ändå kommit 

fram till att de valt att dela med sig på grund av att tjänsten överträffade deras 

förväntningar. Respondent 21 återgav ett besök där hon besökt en restaurang som för en 

tid sedan hade varit en av hennes favoriter men som vid byte av kock hade blivit mycket 

sämre och därför hade hon slutat besöka restaurangen. Hon hade ändå hört ryktesvägen 

att restaurangen fått en ny kock och bestämde sig för att prova restaurangen igen och 

överraskades av hur god maten var och att servicen var på topp. Hon blev glad över att 

ha ”återfått” en av sina favoritrestauranger och vilket gav henne incentiv att dela med sig 

sin upplevelse för att berätta för andra konsumenter att restaurangen är tillbaka på rätt 

spår. 
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4.2.3.3 PRODUKT 

 

I både restaurang- och hotelltjänster finns det en tydlig ”huvudprodukt” som står som 

bas för konsumtionen. Vid restaurangbesök är det maten som är huvudprodukten och 

vid hotellbesök är det logi och en god nattsömn som ligger som bas. Produkten kunde 

bara identifieras som kritisk faktor i negativa upplevelser, med andra ord fanns det inga 

positiva upplevelser som bara skulle ha grundat sig på en produkt som t.ex. mat.  

Produkten har också visat sig vara en bi-faktor i negativa situationer där den kritiska 

faktorn identifierats vara jämförelse mellan förväntningar och faktisk upplevelse. 

Respondenter har resonerat kring produkt som kritisk faktor som ”det minsta man kan 

begära” av sin konsumtion. 

 

Ett exempel på en upplevelse där produkten varit kritisk faktor är respondent 1, där 

respondenten återgett en upplevelse där han övernattade på ett fint hotell där sängen på 

hotellrummet var sönder, vilket gjorde att han sov dåligt, trots att sova var det enda han 

ville göra under sin vistelse på hotellet eftersom han hade fullt med program på dagarna.  

 

”Om man betalar för att få sova på hotell så är väl det minsta man kan vänta sig 
att det finns en ordentlig säng”  

Respondent 1 

 

Respondentens upplevelse påverkades även av att sängen inte reparerades ordentligt 

under hans tre nätter på hotellet, utan fortsatte vara i dåligt skick. Detta ledde till att 

respondenten blev irriterad och missnöjd eftersom hotellet inte lyckades erbjuda honom 

det man egentligen uppsöker hotell för – en god nattsömn i en säng. Samtidigt inverkade 

respondentens förväntningar som kritisk bi-faktor eftersom det dels var ett av de bättre 

hotell i staden och där till hade respondenten satt ner tid på att välja hotellet noggrant, 

utgående från tidigare hotellgästers erfarenheter som han läst på TripAdvisor och 

hotels.com. Jämförelsen mellan förväntningar och faktisk upplevelse blev negativ, vilket 

ändå till största delen berodde på bristen av en ordentlig säng. 
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Även i restaurangsituationer spelar produkten, med andra ord maten, en stor roll. I 

respondent 15s fall tvingades han skicka ut maten 3 gånger under sitt restaurangbesök. 

Respondenten berättade ändå att restaurangen tacklade situationen skickligt men att 

han ändå inte upplevde att restaurangen är förtjänt av att ha ett rykte som en av stadens 

bästa restauranger och valde därför att skriva sitt inlägg. I fallet kunde även 

förväntningar identifieras som kritisk bi-faktor eftersom respondenten väntade sig en 

lyxmåltid. 

 

4.2.3.4 PERSON 

 

I tre av de undersökta fallen så har den kritiska faktorn i upplevelsen identifierats som 

en specifik person, övriga upplevelser där servicenivå identifierats som kritisk faktor 

behandlas i kategorin särbehandling. Att en person identifierats som kritisk faktor har 

endast identifierats i restaurangsituationer, i två av fallen har den kritiska faktor-

personen påverkat upplevelsen positivt och i ett fall har personen haft en negativ 

inverkan på konsumentens helhetsupplevelse. I samtliga fall har personen varit 

servitören, med andra ord den direkta kontaktpersonen eller företagsrepresentanten för 

utbytestillfället.  En möjlig förklaring till detta är att restaurangsituationer har mer 

intensiv direktkontakt med personalen, som servitörer, än vad hotellsituationer i regel 

har. 

I de positiva respondentsvaren har denna person har kunnat ge konsumenterna 

mervärde genom bra service och interaktion. Respondenterna har upplevt att personen 

har haft social kompetens och spelöga, kompetens inom sitt yrkesområde men också 

underhållit dem och varit en stor del av deras upplevelse på restaurangen. Vid ett par 

intervjusituationer blev det klart fram att företagsrepresentanten, alltså servitören, varit 

den kritiska faktorn som inverkat på deras upplevelse positivt, och varit den största 

orsaken till att upplevelsen blev speciell, trots att maten också varit till belåtenhet och på 

så vis gett dem ett incitament att dela med sig av sina upplevelser. 
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”Maten vad god men servicen var helt fantastisk. Vår servitör hade en enorm 

expertis på området, han presenterade både mat och viner och gjorde det 

spännande. Han var dessutom väldigt rolig men gav oss ändå en riktigt fin, 

personlig service som iallafall jag inte är van vid” 

 Respondent 9 

 

”..han (servitören) var helt ljuvlig, rolig, kunnig och rekommenderade inte bara de 

dyraste vinerna” 

Respondent 6 

 

 

Av de intervjuer där en person identifierats som kritisk faktor och påverkat upplevelsen 

positivt kan man dra slutsatsen att den sociala kompetensen är viktigt, att kunna läsa av 

situationer. Där till har respondenterna uppskattat kompetens samt en vilja hos 

servitören att dela med sig av sin kunskap till kunderna. Genom att dela med sig av sin 

kunskap och berätta om mat och dryck ger en extra, lärande, dimension åt upplevelsen, 

samtidigt som respondenterna poängterat att det inte känts jobbigt att få information 

och tips eftersom informationen varit intressant samtidigt som servitören inte varit för 

säljinriktad och t.ex. rekommenderat endast de dyraste alternativen. 

Det finns även ett fall där den kritiska faktorn identifierats som en person som påverkat 

helhetsupplevelsen negativt. En respondent berättade om en situation i en restaurang 

där servitören varit både oartig och snorkig vid upprepade tillfällen, speciellt efter att 

respondenten klagat på maten han blivit serverad. Tillslut hade beteendet gått så långt 

att respondenten måsta säga till servitören vilket ledde till att en dispyt uppstod. 

 

”Hans uppträdande var under all kritik och det hela eskalerade snabbt till en 
dispyt, trots att jag bara klagat på maten som inte var god” 

Respondent 4 
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Respondenten berättade att på grund av servitörens olämpliga beteende så slutade 

maten spela någon större roll i hans restaurangupplevelse, trots att han var missnöjd 

med maten. Situationen slutade med att respondenten lämnade restaurangen utan att 

ha ätit klart. Respondenten berättade att han valde att dela med sig, dels för att varna 

andra men speciellt för att ge igen och hämnas personligen på servitören för att sätta 

hans arbetsförhållande i gungning. Här kan man tydligt se att personalen påverkade 

respondentens helhetsupplevelse, genom sitt beteende.   

 

4.2.3.5 INCIDENT 

 

En incident som kritisk faktor syftar på en oväntad incident som uppstått under 

utbytessituationen. Speciellt kännetecknande för den här kategorin är att det är just en 

incident, något som händer en gång och ofta handlar om att antingen konsument, 

tjänsteproducent eller båda måste anpassa sig till situationen, ibland även lösa den. 

Incidenten kan både vara oväntad för båda parterna men det kan även handla om att ta 

konsumentens specialbehov i beaktande, t.ex. allergier. I respondentsvaren har det 

tydligt framgått att i samtliga av respondenternas återgivna fall där den incident som 

identifierats som kritisk faktor som uppstått har incidenten krävt flexibilitet från 

tjänsteproducentens sida. Flexibilitet och problemlösningsförmåga från företagets sida 

har varit essentiell för att kunna rädda eller ordna upp situationer som uppstått, som 

annars skulle ha en negativ inverkan på konsumentens helhetsupplevelse. På samma sätt 

blir upplevelsen negativ om företaget inte har möjlighet att vara flexibel i oväntade 

situationer eftersom incidenter, för vilka inga aktioner tas, kan sätta käppar i hjulen för 

konsumtionen och i värsta fall leda till att konsumtionens mål inte uppnås. 

 I respondenten 7s fall där en incident identifierats som kritisk faktor som haft en positiv 

inverkan på situationen så har flexibiliteten, som företaget kunnat vidta för att lösa 

situationen, fått kunden att känna sig speciell och omhändertagen av företaget som löst 

problemen då en oväntad situation uppstått. Respondenten hade bokat bord till en 

restaurang för nyårsafton i Tallinn men av någon anledning hittades inte bokningen i 

restaurangens bokningssystem när respondenten och hans sällskap kom fram. I och med 

att det var nyårsafton var restaurangen helt full och de antog att de inte skulle släppas in 

utan en bokning, respondenten blev både besviken och orolig för vad han skulle ta sig till 

för att ändå ordna en lyckad nyårsafton för sig och sitt sällskap. Trots att bokningen inte 
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hittades så löste restaurangen den kritiska situationen snabbt och improviserade fram 

ett bord för respondenten och hans sällskap. 

 

”... vi blev ganska nervösa eftersom vi visste att vi aldrig kommer att få ett bord 

utan reservation på nyårsafton. Som tur löste sig problemet, restaurangen trollade 

fram ett bord i deras vinkällare som var riktigt mysig och intim. Jag tror att vi sist 

och slutligen hade det bättre där än uppe i den fulla matsalen”  

Respondent 7 

 

Restaurangen tog även på sig skulden för att bokningen inte fanns, trots att bordet bokats 

via en bokningsapplikation som antogs vara skurken i dramat och inte hade någon 

egentlig anknytning till restaurangen. Bordet de fick var beläget i restaurangens 

vinkällare där även restaurangen ägare satt och åt nyårsmiddag med sina vänner. 

Respondenten menade att han kände stor tacksamhet gentemot restaurangen för deras 

problemlösningsförmåga och flexibilitet. Respondenten berättade också att han absolut 

skulle besöka restaurangen igen om tillfälle gavs. Han valde att dela med sig av sin 

upplevelse för att tacka men samtidigt lyfta fram hur restaurangen räddat hans och hans 

sällskaps nyårsafton. 

Att en incident identifierats som kritisk faktor och lett till en positiv upplevelse kunde 

bara identifieras en gång i det undersökta materialet. De två övriga fallen med en incident 

som kritisk faktor är negativa, i dessa fall har tjänsteproducenten inte kunnat anpassa 

sig till respondenternas önskemål eller också har det skett ett missförstånd som lett till 

en incident. I respondent 14s fall bad att respondenten att få sin mat anpassad till hennes 

specialdiet och fick svaret att det inte går. Därtill upplevde respondenten att 

kontaktpersonen på restaurangen upplevde henne som en jobbig och krävande kund. 

Senare fick hon veta att hennes önskemål inte borde ha varit en omöjlighet utan att 

restaurangen ofta anpassar sig till special dieter. Respondent 23, å andra sidan, hade 

kommit överens med hotellet som han bodde på över julen att han och hans sällskap inte 

skulle äta hotellets julmiddag på förhand. Trots det krävde hotellet då han checkade ut 

att han och hans sällskap skulle betala för middagen som de inte ätit, vilket irriterade 

respondenten eftersom annat var överenskommet på förhand. Dessutom förlängdes 

utcheckningen med en timme eftersom han vägrade betala och hotellreceptionisten. Till 

slut slapp respondenten betala men upplevelsen lämnade honom med en dålig 

eftersmak, trots att han inte haft något att klaga på under sin vistelse. Men det irriterade 
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honom att kommunikationen inte flöt som den skulle i företaget och att ingen visste vilka 

spelregler de hade. 

De både negativa exemplen, som presenterats ovan, illustrerar hur viktigt det är att 

personalen känner till de ramar inom vilka de har möjlighet att vara flexibla och utnyttja 

dessa för att tillfredsställa sina kunder och göra deras upplevelser så positiva som 

möjligt, vilket också konstaterats av tidigare forskning (Edvardsson, 1992). Även det 

faktum att företagsrepresentanter skall utgå från samma spelregler har visat sig vara 

viktigt i de båda negativa fallen där företaget inte kunna vara flexibelt då en situation har 

uppstått och det framgått att olika företagsrepresentanter har haft olika uppfattning om 

inom vilka ramar de har en möjlighet att vara flexibla. 

 
 

Han (hotellchefen) sa faktiskt helt ordagrant "det kommer viktiga gäster och dom 

har mycket pengar”.  Är inte liksom alla kunder viktiga?! Efter detta kommer jag 

inte att åka tillbaka till detta ställe  

Respondent 24 

 

 

Här handlar det, precis som de tidigare kritiska faktorerna incidenter och personer, att 

känna till spelreglerna och veta hur mycket interaktionen mellan företagsrepresentant, 

både beteende och ord, kan komma att påverka konsumentens helhetsupplevelse. Av de 

positiva utfallen kan man se att personlig uppmärksamhet uppfattas positivt men också 

en hög service grad där konsumenten upplever att företaget tar sig besvär för att hjälpa 

konsumenten. 

 

4.2.3.6 ARTIFICIELLA DELNINGAR 

 

Artificiella delningar är en inofficiell kategori i den här undersökningen och består av de 

respondentsvar som inte delats naturligt. Dessa har inte tagits med i trestegsanalysen 

utan utgör endast en kategori i det här avsnittet för att illustrera att även onaturliga 

delanden dök upp i respondentsvaren. I dessa fall handlar det alltså inte om att dela med 
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sig av erfarenhet utan snarare recensera för ett mål. Målet med recensionen kan variera, 

antingen kan respondenten ha haft ett band till företaget eller så kan respondenten ha 

fått något i utbyte för att hon delat med sig av sin upplevelse. I fallet med respondent 22 

så skedde recenserandet med anledning av att hotellet bett om det och utlovat en fem 

euros rabattkupong som belöning. Med anledning av detta hade respondenten har delat 

med sin upplevelse av hotellet, som hon upplevde som starkt positiv.  

 

”Jag skulle nog aldrig orka annars om det inte funnits en morot”  

Respondent 22 

 

Även om respondenten var positivt överraskad av sin upplevelse på hotellet så skulle hon 

högst antagligen inte ha delat med sig av sin upplevelse utan att ha fått rabattkupongen 

som ersättning, som det framgår i citatet. Det här stämmer även överens med det som 

flera avd de tillfrågade som inte delat med sig av e-WoM berätta, att de är helt för lata 

för att dela med sig av sina upplevelser. I andra fall där artificiell delning förekommit så 

har det funnits nån form av relation mellan respondent och företaget i fråga, t.ex. 

arbetsplats eller relation till ägaren av företaget. Då har delandet skett med incitamentet 

att bättra på företagets rykte. 
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4.2.4 PÅVERKAN OCH INCITAMENT 

 

Biforskningsfrågan för undersökningen, som presenterades i syftet, var att förstå hur 

konsumenter ser på sitt delande av e-WoM, hur de uppfattar sin möjlighet att påverka 

andra konsumenter genom sitt delade och undersöka deras incitament bakom sitt 

delande av erfarenhet för att förstå vilket värde delandet tillför dem. Avsnittet nedan 

analyserar respondentsvaren för dessa två delar, först kommer respondenternas insikt 

av sin påverkan att behandlas, därefter fortsätter avsnittet med analys av 

respondenternas incitament bakom sina delade upplevelser. 

4.2.4.1 INSIKT AV PÅVERKAN 

 

I det insamlade materialet framkommer det väldigt tydligt att respondenterna vet att 

deras delade erfarenheter har en stor påverkan på företaget och dess framtida kunders 

konsumtionsbeslut. En bidragande orsak till konsumenternas medvetenhet om deras 

möjligheter att påverka företagets rykte är att samtliga respondenter berättade att de 

själva använder sig av konsumentinteraktionsplattformer för att samla information om 

hotell och restauranger för att fatta ett konsumtionsbeslut, gällande hotell och 

restauranger, både utomlands och på hemorten. Respondenterna visste också att de inte 

är ensamma om att samla information för sina framtida konsumtionsbeslut via dylika 

kanaler. 

 

”Såklart det påverkar företag, jag kan inte själv styra företaget men jag vet att alla 

kollar på TripAdvisor före man väljer restaurang så mitt inlägg påverkar ju 

företagets framtida kunder i deras val” 

Respondent 6 

 

Baserat på det faktum att liknande uttalanden förekom vid samtliga intervjutillfällen, 

både vad gällde hotell och restaurang, så är det väl känt för konsumenterna att de har 

stora möjligheter att påverka framtida konsumenter och företagets image genom deras 

val att dela med sig, eller inte dela med sig, av e-WoM.  Trots de många positiva 

aspekterna med e-WoM för konsumenter så nämnde en del av respondenterna att de 
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tycker man ändå skall ta delade e-WoM inlägg med en nypa salt eftersom de inte heller 

skulle dela med sig av en medelmåttig upplevelse och kan vara ”förfalskade” av företagets 

ägare eller personal för att bättra på sitt rykte.   

 

Flera av respondenterna i undersökningen berättade att de ser på delande av e-WoM 

som ett utbyte mellan konsument och producent; om företaget kan leverera så att 

kundens förväntningar överskrids så är hon villig att dela med sig av sina upplevelser för 

att hjälpa andra att hitta till företaget, och på så vis hjälpa företaget att få en större 

kundkrets. Respondent 9 förklarade sin syn på saken väldigt klart;  

 

”Jag ser det ganska kallt som ett utbyte. Får jag nånting bra så delar jag gärna 

med mig.”  

Respondent 9 

 

Respondent 23 såg konsumentinteraktionsplattformer som ett bra alternativ för 

konsumenter att göra sina röster hörda, eftersom man når ut till en mycket större publik. 

Speciellt i fall där något fel har hänt, och företaget inte vill ta ansvar för det skedda. 

 

Det är lätt för företaget att trycka på ”delete” när ett negativt mail kommer men om 

man skriver om det på nätet så måst de ta ställning till det 

Respondent 23 

 

Respondenten bakom citatet ovan hade upplevt att en tydlig gräns för vad som är 

godtagbart beteende från företagets sida hade överskridits och valde därför att dela med 

sig av sin upplevelse på nätet så att företaget inte skulle kunna ignorera hans respons. 

Genom att dela med sig av den på nätet upplevde han att han dels kan hjälpa andra 

samtidigt som företaget får lära sig en läxa. 
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4.2.4.2 INCITAMENT FÖR DELANDE AV E-WoM 

 

De identifierade incitamenten bakom respondenternas delande av e-WoM har ofta en 

starkt emotionell koppling. Delande av positiva upplevelser handlar det ofta om att tacka 

restaurangen/hotellet för sin upplevelse, samtidigt som konsumenten är medveten om 

att detta delande kommer att vara bra marknadsföring för företaget och inverka på 

potentiella kunders konsumtionsbeslut. Flera respondenter nämner också om att de 

aktivt delar med sig för att de, med sina positiva delanden, vill få upp andra 

konsumenters ögon och tipsa dem om ”dolda pärlor”, vilket pekar på att delandet sker 

också för medmänniskornas skull. 

 

“jag tackade även personalen. Rekommenderade även att andra ger restaurangen 

en ny chans.” 

Respondent 19 

 

Citatet ovan syftar på respondent 19 upplevelser av en restaurang hon besökt flera gånger 

men som hon slutat besöka i och med att matens kvalitet blev sämre. Då hon hört att de 

fått en ny kock bestämde hon sig för att prova igen och hennes förväntningar 

överträffades. Eftersom hon tyckt om restaurangen delade hon ett inlägg där hon 

uppmuntrade andra att ge restaurangen en ny chans eftersom respondenten visste att 

folk kommer att läsa hennes inlägg. 

 

De negativa delade upplevelserna handlar till största delen om att hjälpa sina 

medmänniskor och framtida konsumenter, i likhet med de positiva upplevelserna, men 

här ligger fokus på att varna dem för tjänsterna. En respondent använde till och med 

ordet samhällstjänst när han blev tillfrågad på hur han ser på delande av e-WoM, han 

resonerade att det för honom är viktigt att han, som konsument, kan hjälpa andra 

konsumenter så att företagen inte får sista ordet eller själva kan måla upp bilder av sig 

som inte alls motsvarar verkligheten. Samma resonemang återfinns i flera av 

intervjusvaren där respondenterna har aktivt velat varna andra konsumenter för att begå 

samma misstag som de gjorde. 
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”Vi [respondenten och hennes pojkvän] tänkte redan under tiden vi bodde där på 

hotellet att vi skall skriva en recension om det här stället för att varna andra så att 

dom inte blir lika lätt lurade av deras fina hemsidor som vi blev.” 

 Respondent 8 

 

”Jag var så arg att jag ville förstöra för dem och skrev därför på TripAdvisor för 

att varna andra” 

Respondent 1 

 

Citaten ovan pekar igen på att det finns starka känslor bakom delande av e-WoM som de 

får utlopp för genom sina delanden. Några respondenter resonerade att det låg ett värde 

för dem personligen att dela med sig av sina upplevelser, vilket främst var förknippat 

med situationer då de inte fått ut det värde de förväntat sig av sin faktiska upplevelse. 

Det framgår också att det finns en tydlig önskan om att varna andra för att råka ut för 

samma misstag som respondenterna gjort. I några fall handlar incitamentet bakom 

delandet om mera egoistiska aspekter, som t.ex. hämnd, för få utlopp för sina känslor 

efter en negativ upplevelse. 
 

”Jag skrev mitt inlägg enkom för att hämnas på företaget för att servicen varit så 

skit. Det kändes fans skönt att skriva en elak text” 

Respondent 4 

 
 

”Jag skulle gärna se att han får sparken” 

Respondent 3 

 
 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att konsumenter bra känner till de 

oskrivna lagar som råder, de vet att konsumenter förlitar sig på e-WoM från olika 

sorters konsumentinteraktionsplattformer och de vet också att de har en 

möjlighet att påverka företaget och dess framtida kunder  genom att dela med sig 

av e-WoM. Incitamenten bakom de delade upplevelserna är ofta starkt 

emotionellt betingade men handlar ofta om att tipsa eller varna framtida 



 

 

70 

konsumenter. I negativa upplevelser förekommer det också rent egoistiska 

incitament där det handlar om att ”ge igen” och få utlopp för sina känslor. En 

respondent använde sig till och med av ordet hämnd när han beskrev sina 

incitament för delande av e-WoM. Dylika fall kan tolkas som en önskan om att 

utrycka sig själv men i övrigt så fanns det väldigt lite i den här undersökningen 

som stryker de tidigare forskningarnas resultat som presenterades i 

litteraturgenomgången, t.ex. att få sin röst hörd (Heinonen, 2011). 
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5 DISSKUSION AV RESULTAT 

 

I det femte kapitlet kommer undersökningens analyser att diskuteras och även jämföras 

med den teori som presenterats i litteraturgenomgången. Diskussionen kommer först att 

behandla de kritiska faktorerna och deras inverkan på helhetsupplevelsen. Därefter 

kommer motivationsfaktorer och incitament för delande att diskuteras. Diskussionen av 

resultaten kommer att sammanfattas i nästa kapitel och baserat på sammanfattningarna 

kommer även konklusioner för företagsledning att presenteras. 

 

5.1 KRITISKA FAKTORER 

 

Det insamlade datat har analyserats med modellen för konsumentens upplevelseprocess 

(figur 3) samt Edvardssons (1992), trestegsmodell för kritiska faktorer (figur 2). Den 

första undersöker förväntningarna, den faktiska upplevelsen och den kritiska incidenten 

samt hur dessa två formar konsumentens helhetsupplevelse. Trestegsmodellen 

identifierar den kritiska faktorn, undersöker dess förlopp samt resultat.  

 

Samtliga respondentsvar visade att helhetsupplevelsen var påverkad av den förväntade 

upplevelsen i relation med den faktiska, vilket även stämmer överens med tidigare 

forskning (Grönroos, 2012). I alla respondentsvar kunde åtminstone en kritisk faktor 

identifieras även om det oftare förekom en tydlig kritisk faktor och en bi-faktor. Det här 

är helt naturligt, en upplevelse grundar sig ändå på en helhets upplevelse där en kritisk 

faktor kan dominera upplevelsen men samtidigt ändå inte ha all makt att påverka hela 

upplevelsen, precis som också kommit fram i teorin (Edvardsson, 1992). En annan sak 

som kom upp i undersökningen som stöder samma forskning (Edvardsson, 1992) är de 

kritiska faktorernas inverkan på konsumentens helhetsuppfattning kan vara betydande, 

trots att de kan utgöra en till synes liten del av den faktiska upplevelsen.  

 

Överlag så hade de kritiska faktorerna varierande karaktär och inträffade också vid olika 

punkter av konsumtionen, t.ex. i de fall där förväntan varit den kritiska faktorn. Detta 

stämmer också bra överens med Grönroos teori (2011, 2012) om värdeskapande vilken 

syftar på att den värdeskapande processen sträcker sig över själva utbytestillfället, vilket 
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var speciellt tydligt i de fall där förväntan identifierats som kritisk faktor, även om 

tidigare forskning med fokus på kritiska faktorer främst identifierat eller behandlat dessa 

vid själva utbytestillfället (Edvardsson, 1992; Edvardsson & Roos, 2004). Det kom även 

fram tydligt hur den förväntade upplevelsen påverkar helhetsupplevelsen, både direkt 

men även ibland indirekt genom påverkan av den faktiska upplevelsen, vilket också 

stöder Anderson & Naurus teori (1998). 

Både positiva och negativa följder av kritiska faktorer har identifierats i analysen, vilket 

stöder tidigare forskning Chung-Herrera, Goldschmidt & Hoffman, 2004. Även värt att 

notera är att förhållandet mellan de positiva och negativa upplevelserna är relativt jämnt 

med en svag positiv dominans, vilket skulle argumentera emot tidigare forsknings 

resultat som pekat på att konsumenter är mera villiga att dela med sig av negativa 

upplevelser (Filieri & McLeay, 2013). Urvalets storlek är dock så pass litet och resultatets 

signifikans är så lång att inga slutsatser kan dras angående huruvida konsumenter är mer 

benägna att dela med sig av positiv respons än negativ. 

 

5.1.1 DE KRITISKA FAKTORERNA 

 

De identifierade kritiska faktorerna delades in i fem olika kategorier i analysen; produkt, 

förväntningar, person, flexibilitet och särbehandling.  Att produkten var den kritiska 

faktorn kunde identifieras i tre av de undersökta fallen, samtliga fall var negativa. I 

samtliga fall hade den kritiska faktorn en negativ inverkan på helhetsupplevelsen. 

Produkt kunde också identifieras som bi-faktor i upplevelser som handlade om 

jämförelser, och även då var den negativ.  Det här bottnar i att produkten, som i dessa 

fall har varit mat eller logi, är målet med konsumtionen. Om produkten som 

konsumenten får är undermålig eller inte motsvarar konsumentens förväntningar på 

produkten mister konsumtionen sin betydelse och konsumenten blir frustrerad.  

Förväntningar var den vanligaste kritiska faktorn, båda vad det gällde negativa och 

positiva upplevelser. Som nämndes i litteraturgenomgången börjar värdeskapandet 

redan i förväntningarna (Grönroos, 2011; Grönroos, 2012) då kunden skapar sin 

referensram som hon jämför den faktiska upplevelsen med och i och att saker nästan 

aldrig blir som man tänkt sig, därför är förväntningar antagligen en så viktig faktor när 

det gäller kritiska faktorer. Här framgick även vikten av att inte lova för mycket i sin 

marknadsföring eftersom konsumenten då får högre förväntningar som företaget kan ha 
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svårt att möta. Även tidigare konsumenters delade e-WoM kunde lova för mycket, 

eftersom de skapar höga förväntningar. Detta tyder på att det är viktigt att alla 

konsumenter ges samma verktyg för värdeupplevelse, för att helhetsupplevelserna skall 

hålla en viss standard, för att minimera att konsumenters erfarenheter fluktuerar samt 

undvikande av artificiella e-WoM inlägg för att undvika att fabricerade erfarenheter 

delas. 

Det är möjligt att förväntningar är en mycket stark kritisk faktor för den undersökta 

branschens kunder, eftersom flera sett fram emot sina konsumtionstillfällen. Samtliga 

respondenter berättade att de använder sig av e-WoM när de skall fatta 

konsumtionsbeslut som rör hotell och restauranger, vilket stöder tidigare forskning som 

presenterades i litteraturgenomgången (Sen & Lerman, 2007).  Ofta innebär t.ex. ett 

hotellbesök en resa som man sett framemot, väntat på och planerat inför. Eftersom man 

sett framemot upplevelsen och väntat på den så känns något som inte motsvarar 

förväntningarna mera påtagligt. Det finns flera citat som vittnar att det ligger både stor 

förväntan och planering och mycket undersökning av alternativ bakom 

konsumtionsbeslut. Av det här kan vi åter igen dra slutsatsen om hur viktigt det är att 

kommunicera ut sitt utbud av tjänster och produkter sanningsenligt.  

 

Även en person som hade haft en positiv eller negativ inverkan på den faktiska 

upplevelsen kunde identifieras som kritisk faktor, vilket innebär att den direkta 

interaktionen spelar en stor roll i konsumentens helhetsupplevelse, vilket också tagits 

upp i litteraturgenomgången (Edvardsson, 1992; Tronvoll & Gruber, 2010). Att en 

person identifierades kritisk faktor förekom bara i restaurangsituationer. I de positiva 

fall där servitören varit den kritiska faktorn så lämnade restaurangbesöken en känsla av 

relation mellan restaurang och konsument, vilket flera menade att helt och hållet 

berodde på att de såg servitören som en vän efter sitt besök. Dessutom upplevde 

konsumenterna att servitören gett dem mervärde i deras faktiska upplevelse genom sin 

personliga service och delade kunskap, dessa krävde inte heller några egentliga åtgärder 

i den kritiska faktorns förlopp eftersom det handlade om interaktion.  

I det negativa fallet som berott på en person hade en servitör betett sig dåligt emot 

kunden vilket påverkat den faktiska upplevelsen så mycket att respondenten hade valt 

lämnat restaurangen, då fanns det ett tydligt förlopp av den kritiska faktorn vilket såklart 

innebar en stor påverkan på helhets upplevelsen i och med att konsumtionsmålet inte 

uppfylldes. Av det här kan man förstå hur viktigt det är att ha en person som förstår 

graden hennes beteende kan komma att påverka konsumentens helhetsupplevelse. Även 
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vikten lämplig utbildning av personalen framgår i undersökningen vilket stämmer 

överens med teorin Bitner, Booms & Stanfield-Tetreaut, 1990; Edvardsson, 1992; 

Chung-Herrera, Goldschmidt & Hoffman, 2004; Edvardsson, Tronvoll & Gruber, 2010, 

i de positiva fallen berättade båda respondenterna om hur det glatt dem att servitören 

haft en stor kunskap om både mat och vin, kunnat tipsa dem lämpliga drycker eller 

specialiteter och berätta anekdoter vid sidan om. Också tillräcklig inskolning till arbetet 

så att utbudet är konsistent och att samtliga konsumenter ges samma verktyg i 

situationen med vilka deras värdeupplevelse sker. 

 

Incidenter som identifierats som kritiska faktorer krävde flexibilitet från företagets sida 

men även i vissa situationer av konsumenten, speciellt i förloppet den kritiska faktorn 

ledde till. Flexibilitet var också viktigt eftersom konsumenten i dessa situationer förstod 

att något hade gått fel och konsumenten kunde även själv se att man skulle bli tvungen 

att avvika från den ursprungliga planen. Vid de incidenter där företaget kunnat spela 

flexibilitet för att rädda situationen upplevdes som positiva kritiska faktorer som 

påverkade den faktiska upplevelsen positivt. Oförmåga till flexibilitet från företagets 

sida, i situationer där konsumenten såg behov för det, identifierades den kritiska faktorn 

som negativt inverkande och hade en negativ inverkan på den faktiska upplevelsen. 

Orsaken bakom dylika negativa situationer kan vara brist på utbildning av personal vilket 

kan innebära att personalen inte förstår hur mycket de kan påverka konsumentens 

upplevelse, precis som Bitner et al. (1990) och Edvardsson (1992)  konstaterat i sina 

tidigare forskningar. I vissa fall kan även företagets egna spelregler och de ramar som 

företagsrepresentanter får agera inom kan komma att påverka konsumenters 

upplevelser vilket innebär att företaget måste förstå kontaktsituationerna och anpassa 

kontakpersonens möjlighet att påverka eller improvisera i situationen eftersom, precis 

som det nämndes i litteraturgenomgången, otillräcklig makt och frihet i 

kontaktpersonens arbetsbild kan påverka upplevelsen negativt (Chung-Herrera, 

Goldschmidt & Hoffman, 2004).  

 

Särbehandling vilket innebar att företaget gav konsumenten på något extra, som inte 

heller ingick i hennes förväntningar.  Särbehandlingen behövde inte vara kostnadsfri 

men samtliga identifierade upplevelser där särbehandlingen varit den kritiska faktorn 

har adjektivet ”överraskande” som gemensam nämnare, särbehandlingen har förvånat 

kunderna positivt. I majoriteten av de respondentsvar där särbehandling identifierats 

som den kritiska faktorn, har den haft en positiv inverkan på helhetsupplevelsen. I ett 
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fall upplevde till och med respondenten ett band eller relation mellan hotellet och sig 

själv efter att de önskat henne välkommen tillbaka med en hälsning på hennes rum. Små 

gester från hotellet kan alltså komma att påverka konsumentens helhetsupplevelse stort, 

även om de inte är nödvändiga för konsumtionen. Därför är det också viktigt att 

personalen vet om att de har möjlighet att påverka konsumentens upplevelse och får 

lämplig utbildning, som också kom upp i litteraturgenomgången (Edvardsson, 1992). 

Detta också för att konsumenterna skall ha samma utgångslägen för värdeskapande, 

oberoende av vilken del av personalen som råkar bemöta dem. Vikten av att alla 

konsumenter ska ha samma utgångslägen för värdeuppfattning syns också tydligt i enda 

det fall där den kritiska faktorn varit särbehandling men utfallet negativt eftersom 

respondenten informerats, på kort varsel om, att hon skall checka ut så snabbt som 

möjligt eftersom det är nya, viktigare hotellgäster påväg som behöver hennes rum. Detta 

trots att hotellets uppgivna utcheckningstid var en timme senare. Det här stryker de 

argument som bland annat Tseng, Quinhai & Su (1999) och Vargo & Lush (2004) kommit 

fram till med sin forskning, nämligen att det är servicehelheten som spelar roll och 

servicehelheten kan också ”rädda” en situation där t.ex. huvudprodukten inte varit 

lysande. 

5.1.1.1 ARTIFICIELLA DELNINGAR 

 

Utöver de fem kategorierna för naturligt delat e-WoM, klassificerades 5 av 

respondentsvaren som artificiella delningar. Incitamenten bakom dessa byggde ofta på 

en vilja eller önskan om att bättra på företagets rykte, i de flesta fall eftersom 

respondenten hade någon form av relation till företaget eller dess ägare. I ett fall hade 

företaget mutat respondenten att dela med sig av sin erfarenhet genom att utlova ett 

presentkort som belöning, vilket återspeglar det som tidigare forskning kallat 

ekonomiska incitament (Hennig-Thureau et al., 2004). Dessa har inte tagits i beaktande 

i undersökningen analys, men utgående från denna information och vad analys och 

diskussion kommit fram till gällande förvätningar och vikten av sanningsenlig 

marknadsföring kan för positiv e-WoM också leda till för höga förväntningar. Man kan 

även dra slutsatsen att det för konsumenter lönar sig att basera sina konsumtionsbeslut 

på ett bredare urval av e-WoM inlägg eftersom deras sanningshalt och 

verklighetsåterspegling kan variera, något som de flesta respondenter i det undersökta 

urvalet kände till.  
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5.2 PÅVERKAN OCH INCITAMENT 

 

Det sista kapitlet i analysen handlade om konsumenternas insikt i sina möjligheter att 

påverka företaget genom sitt delande av erfarenheter. Överlag kan det konstateras att 

respondenterna kände väl till sin möjlighet att påverka potentiella, framtida 

konsumenters konsumtionsbeslut genom att dela med sig av e-WoM. En bidragande 

orsak till denna insikt var att samtliga respondenter sade sig söka information via 

konsumentinteraktionsplattformar när det gäller att göra konsumtionsbeslut som rör 

hotell och restaurangen, främst utomlands men även hemma, vilket också stöder tidigare 

forskning som pekat på att traditionell marknadsföring mist en del av sin kraft på grund 

av internets möjligheter för konsumenter att interagera och dela med sig av erfarenheter 

(Heinonen, 2011) samt att e-WoM har en stor inverkan på konsumenters beslut som rör 

tjänster i hotell- och restaurangbranschen (Litvin, Goldschmidt & Pan, 2008, Munar & 

Jacobsen, 2014, Sen & Lerman, 2004, Zeng & Gerritsen, 2014).  Det framgick även att 

respondenterna är medvetna om att många av de delade inläggen kan vara baserade på 

extrema upplevelser där någonting gått fel och flera respondenter uppgav sig ta väldigt 

negativa recensioner med en nypa salt och inte låta dylika påverka deras 

konsumtionsbeslut. En annan aspekt som kom upp var att majoriteten av 

respondenterna nämnde att företag som svarar på negativa delade e-WoM kan minimera 

det negativa inläggets inverkan på konsumentens beslutsfattande process eftersom 

respondenterna i sådana fall ansåg att företaget tagit konsumentens respons som 

uppbyggande kritik och förbättrat sig utgående från de påpekade problemen. Precis som 

litteraturkapitlet tog upp så skall företag skall använda sig av konsumentfeedback för att 

kunna utveckla sig och leverera bättre (Edvardsson, 1992; Grönroos, 2012), och den här 

undersökningen pekar tydligt på att respondenter ger konstruktiv kritik till företagen 

genom att dela sina erfarenheter via konsumentinteraktionsplattformer. 

Efter upplevelsen hade respondenterna ofta haft rent emotionellt incitament för att dela 

med sig av sin upplevelse som följd av den kritiska faktorn, både vad gällde positiva och 

negativa. Med negativa inlägg ville respondenterna ofta varna andra potentiella, 

framtida konsumenter vilket också har kommit upp i tidgare forskningar (Munar & 

Jacobsen, 2014; Filieri & McLeay, 2013). I dessa fall var det oftast jämförelsen eller 

produkten som varit den kritiska faktorn. Även mera egoistiska emotionella incitament 

kunde identifieras där respondenten utryckte en önskan om att uttryckligen hämnas och 

ge igen genom sitt delande av e-WoM för att uttryckligen skapa en fläck på företagets 
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image. Detta delande gav dem ett upplevt värde eftersom de fick utlopp för sina känslor 

och upplevde att de hade kunnat ”hämnas”.  De positiva handlade ofta om en vilja att 

bättra på företagets image och tacka för sitt besök, både i hotell- och restaurangsituationer, 

genom att lämna en fin recension på en konsumentinteraktionsportal. Respondenternas 

tacksamhet var oftast riktad mot hela företaget men vissa fall handlade det uttryckligen 

om att tacka och höja en person, vilket identifierades i de situationer där personalen varit 

den kritiska faktorn. Här identifierades inte den samhällsinsatsrelaterade faktorn som var 

tydlig i konsumenters val att dela med sig av negativa inlägg för att varna andra. Intressant 

nog kunde inte ett enda av respondentsvaren stryka Mostheller & Mathwick (2014) 

forskningsresultat som pekar på att det finns en bakomliggande vilja att interagera med 

andra konsumenter genom sitt delande utan i samtliga fall ville respondenterna endast 

ha ut sitt budskap men vidare interaktion var inget de ville nå genom sitt delande. 

 

Man kunde även tydligt se hur en form av relation mellan konsument och företag hade 

vuxit fram i de positiva upplevelserna som delats, vilket främst framgick i situationer där 

särbehandling identifierats som kritisk faktor, men även i situationer där de faktiska 

upplevelserna hade överträffat förväntningarna. Majoriteten respondenterna som skrivit 

de positiva e-WoM inlägg menade att de skulle utnyttja företagets tjänster, framför 

andras, om tillfället gavs. Detta gällde speciellt hotell, en orsak till detta var att 

respondenter menar att man gärna använder sig av olika restauranger för variation och 

nya upplevelser, även om man ofta återvänder till sina favoriter. 
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6 KONKLUSIONER 

 

Målet med undersökningen var att identifiera och undersöka kritiska faktorer i hotell- 

eller restaurangsituationer som triggat en vilja hos konsumenten att dela med sig av sin 

upplevelse som e-WoM via en konsumentinteraktionsplattform samt hur deras 

incitament för delande av upplevelse sett ut. Undersökningen har även strävat till att, 

utgående ifrån de undersökta kritiska faktorerna, komma upp med förslag för 

företagsledning och marknadsförare angående hur dessa kritiska faktorer kan tas i 

beaktande för att minska spridning av negativ e-WoM. För undersökningen tillfrågades 

71 personer och av dessa hade 25 personer delat med sig av e-WoM, samtliga 25 

intervjuades också för undersökningen. Av dessa hade 20 respondenter delat med sig av 

sina erfarenheter på ett naturligt sätt och av sin egen vilja. Eftersom underökningen 

fokuserar på kritiska faktorer är undersökningen baserad på dessa tjugo respondenter. 

 

Undersökningen har kunnat identifiera kritiska faktorer i restaurang- och 

hotellsituationer som gett respondenter incitament att dela med sig av sina upplevelser 

som e-WoM. Totalt fem kategorier för kritiska faktorer identifierades i de återgivna 

upplevelserna; förväntningar, produkt, person, incident samt särbehandling. De kritiska 

faktorerna tog ofta plats i den faktiska upplevelsen men kunden även vara direkt 

påverkade av konsumentens förväntade upplevelse. I de flesta positiva fall fanns det en 

stark interaktion mellan företag och konsument, vilket påverkade triggade en vilja hos 

konsumenten att dela med sig av sin erfarenhet eftersom de upplevt ett mervärde av 

denna interaktion. De flesta av de negativa fallen i undersökningen handlar om ett löfte 

som företaget gett sken av åt konsumenten innan själva utbytessituationen men inte 

kunnat eller velat hålla, vilket både kan syfta på själva produkten men också på 

konsumentens helhetsupplevelse. Även problem med att leverera konsumtionens 

målprodukt, t.ex. mat av god kvalitet i en restaurangsituation har identifierats som 

kritiska faktorer som har lett till en negativ upplevelse för konsumenter. 

 
Undersökningen har även kunnat se att företaget har möjlighet att påverka förloppet som 

den kritiska faktorn leder till, detta exempelvis genom att interagera, kommunicera med 

konsumenten och komma upp med en lösning på problemet. På så vis kan konsumenten 

nå sitt konsumtionsmål och en bra helhetsupplevelse, trots att en kritisk incident 

inträffat som möjligen kunnat sätta käppar i hjulen för konsumentens uppnåelse av 
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konsumtionsmål. Överlag man sammanfatta att det, för att undvika kritiska incidenter 

som kan leda till negativa upplevelser, lönar sig för företags att kontrollera och finjustera 

detaljerna som sker i utbytessituationen och för att förstå kundens upplevelser måste 

även utbytessituationen kartläggas och studeras kritiskt. Även att förstå sig på vad som 

förväntas av konsumenterna för att kunna möta deras förväntningar, och på så sätt 

kunna tillfredsställa dem, samtidigt som det gäller att inte lova för mycket för att locka 

till sig kunder är viktiga aspekter som kommit fram ur undersökningen. 

 

Vad gäller incitament för delande av e-WoM så har undersökningen kunnat konstatera 

att det i urvalet ofta fanns en önskan att hjälpa andra, antingen genom att varna eller 

tipsa framtida konsumenter genom sina e-WoM inlägg. Vissa positiva fall handlade 

delandet även om att hylla eller målmedvetet bättra på företagets image genom delande 

av erfarenhet. I vissa enstaka fall fanns även mera nischade incitament som att få utlopp 

för sina känslor genom att peka ut ett specifikt problem eller person i upplevelsen, som 

även identifierats som kritisk faktor i situationen. 

 

Överlag kände respondenterna i generation Y bra till den möjlighet de besitter när det 

kommer till att påverka framtida konsumenters konsumtionsbeslut genom sina delade 

erfarenheter av upplevelser på hotell och restauranger. Detta beror antagligen på att de 

själva också oftast grundar sina konsumtionsbeslut för hotell- och restaurangtjänster på 

e-WoM som delats via konsumentinteraktionsplattformer. Trots det kom det även upp 

att flera av respondenterna tror att recensioner som finns att tillgå ofta grundar sig på 

väldigt speciella tillfällen där något ovanligt inträffat och anser därför att extrema (både 

positiva och negativa) inlägg skall tas med en nypa salt om de skiljer sig från majoriteten 

av inläggen. respondenterna såg det som mycket positivt att företag tar sig tid att svara 

på e-WoM inlägg, vilket gällde speciellt negativa inlägg. Genom att svara på 

konsumentens delade erfarenhet upplevs företaget lyssna på konsumenten och ta hennes 

punkter som konstruktiv kritik för att kunna förbättra sina tjänster. En klar majoritet av 

respondenterna tyckte att ett negativt inlägg som fått ett bra svar av företaget i fråga 

”neutraliserades”. 
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6.1 IMPLIKATIONER FÖR FÖRETAGSLEDNING 

 

Av undersökningen kan man dra slutsatsen en av de allra viktigaste aspekterna för att 

undvika en negativ upplevelse, som potentiellt kan leda till delande av erfarenhet via en 

konsumentinteraktionsplattform, är att inte lova för mycket via sina egna kanaler (t.ex. 

reklam och hemsidor). Det här innebär i praktiken att företag skall undvika att ge 

konsumenterna löften innan konsumtionstillfället som företaget inte kan hålla, eftersom 

i de fall där de höga förväntningarna inte motsvaras av den faktiska upplevelsen lett en 

negativ helhetsupplevelse för konsumenten. Därför viktigt att se till att utgående 

kommunikation och marknadsföring, som reklam och hemsidor, stämmer överens med 

verkligheten samt att servicen och servicens nivå är konsistent för att undvika 

fluktuationer i servicens kvalitet. Undersökningen har även visat mycket positiva delade 

erfarenheter som konsumenten läser för att grunda ett konsumtionsbeslut på även 

bygger upp höga förväntningar som företaget i vissa fall kan ha svårt att möta. Företaget 

kan inte påverka e-WoM direkt men för att undvika dylika extrema delningar är det 

viktigt att företagets ger sina kunder samma förutsättningar för deras värdeupplevelser.  

 

Även den personliga interaktionen och kommunikationen, konsument och företag 

emellan, visade sig vara en potentiellt kritisk faktor, både när det handlade om personlig 

service (t.ex. servitörer), incidenter samt särbehandling. I flera positiva fall där den 

kritiska faktorn haft med interaktion att göra, upplevde respondenterna att de blivit 

sedda, betjänade på en personlig nivå och att företaget gjort sig besvär för att 

tillfredsställa just dem. Detta upplevdes positivt och i flera fall där interaktionen varit 

den kritiska faktorn för delande har konsumenterna med sitt delande velat tacka 

företaget och dess anställda. 

 I negativa där interaktionen varit kritisk för delandet har det funnits en önskan om att 

varna andra eller till och med att hämnas på företaget. Det här innebär att det är viktigt 

för personalen i kundkontakten att förstå hur mycket de kan påverka kundens 

helhetsupplevelse genom sitt beteende och uppträdande, hur viktigt det är att 

företagsrepresentanterna kan se personen i kunden, beakta situationen och interagera 

på en personlig nivå. Det här kan innebära allt från en hälsning till att kunna vara flexibel 

kring en oväntad situation som uppstått. Flexibilitet vid oväntade kritiska situationer och 

vid förloppet av kritiska faktorer är mycket uppskattat och höjer på kundens 

helhetsuppfattning av upplevelsen, detta förutsätter även att företagsrepresentanten har 

makt och kunskap om vad som kan göras för att rädda situation som kan påverka 
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upplevelsen negativt. I flera av de positiva fall där den kritiska faktorn haft med 

interaktion att göra har en relation till företag upplevts vilket skulle få konsumenterna 

att bli lojala konsumenter gentemot företaget ifråga. Av detta kan man dra slutsatsen att 

det är viktigt att ha en välutbildad och välinformerad personal som förstår att det är 

kontaktytan mellan företag och kund som är viktigt och att det är i den sfären som de 

flesta kritiska faktorer uppstår. Det är även viktigt att företagets kontaktpersoner har 

insikt i hur man kan tackla dessa faktorer i upplevelse, t.ex. en oväntad situation, för att 

få en potentiell negativ upplevelse att bli en positiv. Även en klar kommunikation med 

kunden är viktig för att undvika missförstånd och oklarheter, som kan uppstå t.ex. i en 

oväntad situation.  

 

När skadan redan är skedd och en negativ upplevelse delats som e-WoM via en 

konsumentinteraktionsplattform lönar det sig för företaget att svara på inlägget. Detta 

visar att företaget tagit konsumentens utvärdering av tjänsten i beaktande och att de kan 

använda denna negativa upplevelse konstruktivt, för att förbättra sitt utbud. En sådan 

åtgärd kan normalisera ett negativt inlägg för konsumenter som söker information att 

grunda sina framtida konsumtionsbeslut på, eftersom potentiella konsumenter får. Det 

här gällde speciellt de negativa delade erfarenheterna där det i företagets svar framgår 

de tagit konsumenternas kritik som konstruktiv.  

 

6.2 FRAMTIDA FORSKNING 

 

Den här undersökningen grundar sig på en kvalitativ undersökning och ett litet urval, 

därför skulle det vara aktuellt för framtida forskning att testa hypotesen för att 

undersöka huruvida det finns kritiska utlösningsfaktorer bakom ett delande av e-WoM 

och undersöka dessa rent kvantitativt. Eftersom den här undersökningen är baserat på 

ett nordiskt urval av generation Y så kan man också spekulera i skillnader kulturer, 

nationaliteter eller generationer emellan, när det kommer till att dela med sig av sina 

erfarenheter som e-WoM. Denna undersökning har grundat sig på tjänster men 

jämförelse mellan delande av erfarenhet av produkter och tjänster vore också intressant 

och viktig för framtida marknadsföring, för att förstå konsumenternas bakomliggande 

processer. En aspekt som den här undersökningen inte tar i beaktande men som 
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fördjupad forskning kunde tänkas undersöka är skillnader i bakomliggande incitament 

för konsumenters delande av upplevelse mellan negativa och positiva upplevelser.  

Även inverkan e-WoM åtgärder från företagets sida, t.ex. i form av försök att ”reparera” 

kundens negativa upplevelse, är ett ämne som skulle vara aktuellt för forskning och visat 

sig ha en stor inverkan på potentiella kunders uppfattning av företaget (TripAdvisor, 

2012). Också försök från företagets sida att snedvrida e-WoM genom att själv recensera 

sig eller muta kunder till att skriva positiva upplevelser är ett intressant ämne som kom 

upp under skrivprocessen, detta kom tydligt upp i respondentsvaren där fem av de totalt 

25 respondenterna (20 %) delat med sig av positiv e-WoM, utan att egentligen 

sammankoppla sin recension med en verklig upplevelse, utan delat för att ge företaget i 

frågat lite ”hjälp på traven” eftersom samtliga haft någon form av relation till företaget. 
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 

Q1: Du har skrivit iallafall en recension av en upplevelse på nätet så att andra 
konsumenter kunnat dra nytta av dina erfarenheter. Gör du det ofta? Och vilka 
kanaler använder du isåfall? Vilken sorts upplevelser delar du med dig av och 
varför? 

Q2: Under den här intervjun skall vi fokusera på din upplevelse som ledde till att 
du valde att dela med dig av dina erfarenheter på nätet. Kan du berätta om 
förväntingarna du hade på upplevelsen? 

Q3: Hur var själva upplevelsen, kan du förklara hur händelseförloppet såg ut? 

Q4: Skulle du säga att upplevelsen motsvarade dina förväntingar eller blev du 
positivt/negativt överraskad? Varför?/Varför inte? 

Q5: Fanns det någon faktor som gjorde att upplevelsen verkligen stod ut från det 
normala, som påverkade dina upplevelser? Personal, produkt, omgivning? Hur 
reagerade eller agerade du då- 

Q6: Skulle du säga att den faktorn gav dig extra motivation eller ett incitament 
till att skriva om upplevelsen? 

Q7: Hur kom det sig att du valde att dela med dig av din upplevelse istället för att 
skriva t.ex. ett personligt e-post till företaget? Hur valde du 
kommunikationsplattform? Hade du ett personligt motiv?  

Q9: Vilka känslor hade du efter att du delat med dig av din upplevelse? Kände du 
dig stolt, som du bidragit till samhället, glad, arg? 

Q10: Fick du någon respons av företaget på ditt inlägg? Har du fått respons av 
andra konsumenter på ditt inlägg? 

Q11: Hur tror du att ditt inlägg påverkat potentiella kunder och företaget? Ville 
du åstadkomma någonting med ditt delande? 
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BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR FÖR E-POST 

 

Hej, 

 

Som vi talades vid om så skickar jag några frågor gällande delande av upplevelser via en 

konsumentinteraktionsplattform. Magistersavhandling handlar om kritiska faktorer i 

restaurang- och hotell upplevelser, som triggar en vilja hon konsumenten att dela med 

sig av sin upplevelse via en konsumentinteraktionsplattform, som t.ex. TripAdvisor, 

Yelp, Eat.fi, Google eller Facebooks rating system. 

Svara gärna utförligt på frågorna. Såklart kommer svaren att hållas anonyma. Jag 

kommer att svara med en sammanfattning så jag kan garantera att jag förstått dig rätt. 

Om du skrivit fler än ett e-WoM inlägg så fokusera på ett, gärna något som skett inom de 

senaste åren och känns relevant/viktigt för dig själv. Upplevelsen kan vara både positiv 

eller negativ. 

-- 

Bakgrundsinformation 

Ålder: 

Skriver du/läser du ofta inlägg på TridAdvisor/Yelp/Eat.fi etc.? I vilka situationer? 

 

Frågorna som berör undersökningen 

1. Var och när skedde upplevelsen, hotell/restaurang? 

 

2. Vad hade du för förväntningar på upplevelsen och var hade dessa formats? Hade du 

tidigare erfarenheter av hotellet/restaurangen? 

 

3. Hur var ditt besök, fanns det något som påverkade dig, avvek eller skilde sig något från 

dina förväntningar? Krävde detta några åtgärder av dig? Och hur påverkade detta 

helhetsupplevelsen? 

 

4. Skulle du säga att förväntningarna möttes? Om inte hur? Eller hur överträffades de? 

 

5. Var delade du med dig och varför? Och hur kände du efter att du delat med dig av din 

upplevelse? Tacksamhet, fått utlopp för känslor, samhällsinsats, varna andra etc..? 
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BILAGA 3 SAMMANFATTNING AV RESPONDENTSVAR 

 

 

 

 

Respondent 2 

Kvinna, 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Respondent 1 

Man, 29 

Plats: Vitryssland (hotell) 

Allmänt: Hade inte delat med sig tidigare, delade med sig 
via TripAdvisor.  

Förväntad upplevelse: Höga eftersom ett av stans bättre 
hotell 

Helhetsupplevelse: Negativ 

Kritisk faktor: Sängen var sönder på hotellrummet, den 
rasade ihop och var extremt obekväm att sova i. 

Förlopp: Sängen var söndrig. Respondenten bad att få 
sängen utbytt, reparerad men problemet löstes inte under 
de 3 nätter han övernattade där. En sängmontör kom men 
gjorde ingen skillnad. 

Resultat: Mycket dålig nattsömn. Delade erfarenheten via 
TripAdvisor. Ville varna andra och göra dålig PR för 
hotellet. 

Klassificering: Produkt, förväntan 
 

Respondent 2 

Kvinna, 24 

Plats: Kina (hotell) 

Allmänt: Använder e-WoM för planering av resor. 
Delade med sig via TripAdvisor. 

Förväntad upplevelse: Höga eftersom fint hotell 

Helhetsupplevelse: Positivt. Väntade nog sig mycket 
men upplevelsen överskred. 

Kritisk faktor: Överrasknings födelsedagstårta från 
hotellet levererad till rummet samt personlig påhälsning 
av hotellchefen. 

Förlopp: Inget särskilt annat än tacksamhet mot 
hotellet. 

Resultat: Mycket positivt överraskad av 
födelsedagstårtan och omtanken. Nästan lite paff. Skrev 
en recension på TripAdvisor 

Klassificering: Särbehandling 
 

Respondent 3 

Kvinna, 24 

Plats: Helsingfors (restaurang) 

Allmänt: Läser ofta recensioner om hotell 

Förväntad upplevelse: Höga förväntningar pga. eat.fi 
boken som skall ranka Helsingfors bästa restauranger 

Helhetsupplevelse: Negativ 

Kritisk faktor: Produkten motsvarade inte 
förväntningarna, upplevde att hon kan göra bättre 
bouillabaisse själv samt löjligt små förrättsportioner. Ingen 
”vale for money” 

Förlopp: Inget speciellt från kundens sida, hon valde att 
inte klaga eftersom hon inte ansåg sig inte ha tillräckligt 
grund genom att säga att hon kan laga bättre mat. 

Resultat: Kände att hon inte fick valuta för pengarna och 
delade sin erfarenhet via eat.fi, i hopp om högre standard 
på restaurangen. Inte för ”att skrämma iväg kunder” 

Klassificering: Förväntan, produkt 
 

Respondent 4 

Man, 22 

Plats: Vasa (restaurang) 

Allmänt: Läser ofta. Delade via Google 

Förväntad upplevelse: Trevlig middag, vardagslyx 

Helhetsupplevelse: Negativ, kunden ville uttryckligen 
hämnas på restaurangen 

Kritisk faktor: Missnöjd med matkvalitet och service, 
någon form av dispyt med servitören hade uppstått 
under restaurangbesöket vilket ändå var droppen för 
respondenten 

Förlopp: Klagade, och åt inte upp maten. Ingen 
kompensation. 

Resultat: Arg och missnöjd, skrev ett argt inlägg via 
Google för att kunna hämnas på restaurangen. Var 
hungrig och gick till McDonald’s istället. 

Klassificering: Person 
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Respondent 5  

Kvinna, 26 

Plats: Österrike (hotell) 

Allmänt: Delade med sig via hotels.com, använder e-
WoM speciellt för resor 

Förväntad upplevelse: Inga förväntningar, ville mest ha 
en säng att sova i 

Helhetsupplevelse: Överraskade positiv 

Kritisk faktor: Överträffade alla förväntningar. Trevlig 
service, ständigt och snyggt. Förväntade mig inget 
eftersom det var så billigt.  

Förlopp: Njöt av sin vistelse 

Resultat: Nöjd konsument som skrev en bra recension som 
tack för sin vistelse. 

Klassificering: Förväntan 
 

Respondent 6 

Man, 26 

Plats: Estland (restaurang) 

Allmänt: TripAdvisor. Använder sig alltid av TripAdvisor 
på resor men använder också TripAdvisor i Finland och 
Helsingfors fast man är ”hemma”. Har inte fått respons av 
företaget. 

Förväntad upplevelse: Inga förväntningar av estniska 
restauranger 

Helhetsupplevelse: MYCKET positivt överraskad. 

Kritisk faktor: Servitören. Knökfull restaurang men helt 
fantastisk service tack vare en mycket karismatisk servitör 

Förlopp: Trots att det var knökfullt var servitören alltid nära 
och tog sig tid. Han var väldigt charmig, trevlig och var 
otroligt kunnig. Rekommenderade viner som passade till 
maten och inte alltid de dyraste. 

Resultat: Mycket positivt överraskad. Hade höga 
förväntningar på maten men servicen lade en extra guldkant 
på upplevelsen som gjorde att hon ville dela med sig av sin 
upplevelse. Ville berätta för andra och tacka restaurangen. 
Har också rekommenderat den via traditionell WoM 

Kategori: Person 
 

Respondent 7 

Man, 26 

Plats: Estland (restaurang)  

Allmänt: Delade med sig via Quandoo, via vilken bordet 
också bokats. Har delat med sig av 2 upplevelser tidigare. 
Fick ingen respons vad han vet. 

Förväntad upplevelse: Normala restaurang, god mat och 
trevlig kväll 

Helhetsupplevelse: Mycket positiv, extremt bra service 
och god mat 

Kritisk faktor: Bokat bord via hemsidor. Ingen hittades. 
Flexibiliteten räddade. Fixade fast dom inte skulle ha 
behövt fixa det. Servitörerna var helt toppen, maten var 
billig 

Förlopp: Istället för att måsta irra omkring i Tallinn och 
leta bord på nyårsafton så ordnade sig allting. 

Resultat: Mycket nöjd, kände sig tacksam mot 
restaurangen och annars också nöjd med kvällen 

Kategori: Incident 
 

Respondent 8 

Kvinna, 24 

Plats: Hotell, Singapore 

Allmänt: Delade med sig via TripAdvisor & hotel.com. 
Hennes delande har ökat under de senaste åren och är nu 
mera regel än undantag efter hotellbesök. 

Förväntad upplevelse: Hade lagt ner ett stort jobb på att 
hitta ett bra hotell för ett bra pris, hotellet såg mycket bra ut 
på bilderna 

Helhetsupplevelse: Negativt. Hotellrummet var mycket 
mindre än på bilderna, badrummet var rent av äckligt 

Kritisk faktor: Hade för höga förväntningar som baserats 
på hotellets egen marknadsföring 

Förlopp: Missnöje, kände sig lurad 

Resultat: Irriterade sig på hotellet hela tiden. Planerade 
redan under besöket att skriva av sig för att kunna varna 
andra att inte begå samma misstag. Har inte fått svar av 
hotellet. 

Kategori: Förväntan, produkt 
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Respondent 9 

Man, 25 

Plats: Spanien (restaurang) 

Allmänt: Delade med sig via TripAdvisor, delar med sig rätt 
sällan av sina upplevelser. Menar att det måst vara en väldigt 
speciell upplevelse för att den ska vara värd att delas. 

Förväntad upplevelse: Inte särskilt höga förväntningar, såg 
framme mot en trevlig middag 

Helhetsupplevelse: MYCKET positiv. Maten var god men 
servicen var helt fantastisk. 

Kritisk faktor: Servitör som var mycket charmig. Han 
visade sig också vara chef för restaurangen och hade en 
enorm expertis som han delade med sig av. 

Förlopp: Som restaurangbesökare blev upplevelsen 
minnesvärd p.g.a. av servitören som delade med sig av sin 
kunskap, presenterade maträtter, kunde berätta anekdoter 
men samtidigt ge dem utrymme som kunder. 

Resultat: Positiv förvåning och en riktigt trevlig 
restaurangkväll. Ett minne för livet. 

Kategori: En person, förväntan 
 

Respondent 10 

Man, 29 

Plats: Stockholm (hotell) 

Allmänt: Delade med sig via TripAdvisor för att hans 
förväntningar överträffades med hästlängder. Delar inte med 
sig ofta men ansåg denna upplevelse vara speciell. Läser ofta 
delad e-WoM, främst restaurang och hotell, fokuserar på de 
negativa för att kritiskt granska alternativ. 

Förväntad upplevelse: Hög p.g.a. hotellets rykte, lyxhotell, 
men misstänkte att eftersom han skulle bo i ett ”normalt rum” 
inte skulle uppleva samma sak som folk som betalat för 
”bättre rum”. 

Helhetsupplevelse: Överskred alla förväntningar. Rummet 
var otroligt fint och rymligt, minibaren gratis och servicen var 
helt fantastisk, vilket ändå var det mest framstående. 

Kritisk faktor: Skulle till ett möte i ett område där han aldrig 
varit innan, frågade transportmöjligheter i receptionen efter 
frukost då han var på vägen till rummet. När han kom ner 
hade hotellet ordnat med bil som väntade på honom. Blev 
också upplockad efter mötet. 

Förlopp: Konsumenten slapp engagera sig i planerandet och 
kunde istället fokusera på att förbereda sig för mötet. Och 
skönt att veta att man lätt kommer tillbaka till hotellet 
eftersom området var okänt. 

Resultat: Positivt överraskad, fantastisk service. Slapp stressa 
med logistiken 

Kategori: Särbehandling 
 

Respondent 11 

Kvinna, 22 

Plats: Singapore (hotell) 

Allmänt: Har inte delat med sig av erfarenheter via 
konsumentinteraktionsplattformer tidigare men använder sig 
alltid av dem för att bestämma hotell, restauranger etc. 

Förväntad upplevelse: Respondenten har bott ett flertal 
gånger på samma hotell tidigare och förväntade sig samma 
bra service som hon tidigare fått på hotellet. 

Helhetsupplevelse: Förväntan överträffades, blev behandlad 
som en familjemedlem nästan. Kändes familjärt och trevligt. 

Kritisk faktor: Då hon checkade in fanns det ett kort på 
hennes rum som önskade henne välkommen tillbaka, samt 
en tallrik frukt och en flaska skumpa 

Förlopp: Blev otroligt rörd av deras omtanke och att de 
faktiskt mindes att hon bott här flera gånger. 

Resultat: Kändes som hon och hotellet har någon form av 
relation och valde att skriva sitt inlägg som ett tack till 
hotellet för deras utmärkta service. 

Kategori: Särbehandling 

Respondent 12 

Man, 34 

Allmänt: Läser alltid om andras upplevelser, både på resor 
men också i Helsingfors när det kommer till nya restauranger.  

Klassificering: Artificiellt delande. Har delat med sig av e-
WoM via Facebooks rating system eftersom hans bror äger 
restaurangen i fråga och ville hjälpa genom att sprida positiva 
upplevelser. Hade inte besökt restaurangen före delandet 

 Respondentsvaret beaktas inte som kritisk 
faktor 
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Respondent 13 

Man, 31 

Läser alltid recensioner men tar dem med en nypa salt, det är 
ändå bara de speciella upplevelserna som delas. Delade med 
sig via Googles recension funktion om en kompis restaurang 
för att hjälpa till med skapandet av e-WoM 

 Respondentsvaret beaktas inte som kritisk 
faktor 

 

Respondent 14 

Kvinna, 29 

Plats: Helsingfors (restaurang) 

Allmänt: Läser ofta andras erfarenheter, speciellt före 
henne bokar hotell eller använder sig av 
restaurangtjänster, främst utomlands. 

Förväntad upplevelse: Har tidigare besökt restaurangen, 
bra förväntningar eftersom restaurangen alltid hittils 
levererat 

Helhetsupplevelse: Upplevelsen mötte inte 
förväntningarna. Kände sig krånglig och restaurangen tog 
inte hennes specialbehov i beaktande 

Kritisk faktor: Respondenten var gravid och kunde 
därför inte äta opastöriserade mjölkprodukter. Getosten i 
hennes sallad var opastöriserad och hon ville byta den mot 
någonting annat som inte var potentiellt skadligt. Var 
tvungen att välja en annan produkt. 

Förlopp: Bad om att få byta mot något annat, fick ett 
nekande svar från personalen. Kände att hon ville byta rätt 
för getostsallad utan ost är mest bara sallad. När hon 
skulle gå så nämnde hon åt en annan servitör än den hon 
tidigare pratat om att det är synd att de inte har 
gravidvänliga alternativ till salladen och blev då 
informerad om att det getosten är pastöriserad och att den 
dessutom går att byta ut. 

Resultat: Kände sig dåligt behandlad p.g.a. 
oflexibiliteteten som tydligen borde vara självklar för 
resturangenspersonal. 

Klassificering: Incident, person 

 

 

 

Respondent 15 

Man, 30 

Plats: Stockholm (restaurang) 

Allmänt: Skriver om sina upplevelser via TripAdvisor eller 
Eat.fi om upplevelsen stått ut ur mängden, både på gott och 
ont. Ser det lite som en samhällstjänst. Utnyttjar också 
infomation från dylika sajter för att bestämma 
hotell/restauranger/upplevelse etc. 

Förväntad upplevelse: Hög, väldigt populär och känd 
restaurang 

Helhetsupplevelse: Produkten var en total besvikelse, 
servicen bra. 

Kritisk faktor: Gick på en restaurang som både har bra 
rykte och höga priser, förväntade sig en lyckad måltid. Dock 
fick flickvännens mat, både förrätt och huvudrätt skickas 
tillbaka till köket. Förrätten dessutom två gånger. 

Förlopp: Åt blinier till förrätt och blinin var degig i mitten. 
Skickades ut och kom tillbaka, fortfarande rinnig. Slutade 
med att det blev toast istället för blini eftersom man inte skall 
äta rå jästdeg. Bouillabaissen skickades också ut eftersom 
den smakade gyttja, fick inte ny varmrätt eftersom köket höll 
på att stänga. Istället fick gratis efterrätt och slapp betala för 
de dåliga portionerna men gick hungriga från restaurangen. 

Resultat: Var nöjd med ”service recoveryn” men missnöjda 
med produkterna. Skrev ett inlägg med blandade känslor där 
han kritiserade matens kvalitet men avslutade med att tacka 
för personalens försök att vända upplevelsen till det positiva. 

Klassificering: Produkt, förväntan 

Respondent 16 

Kvinna, 25 

Använder TripAdvisor speciellt för att göra val av hotell 
utomlands. Skrev sitt inlägg efter en hotellnatt i Tyskland 
eftersom hon fått ett e-post av hotellet efter sin vistelse 
där hon ombetts göra det. Hade iallafall en väldigt bra 
upplevelse men skulle inte ha skrivit sitt inlägg utan att ha 
fått en påminnelse per mail om det. 

 Respondentsvaret beaktas inte som 
kritisk faktor 
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Respondent 18                                                      
Man, 24                           
Hotell, Tammerfors, 2015 

Allmänt: Använder sig speciellt vid val av hotell av 
TripAdvisor.  

Förväntad upplevelse: Inget speciellt. Hade hört av 
en kompis att det var helt okej. Hade bokat ett rum 
som såg trevligt ut på bild 

Helhetsupplevelse: Negativ 

Kritisk faktor: Sängen var för smal för att sova i 
och rummet motsvarade inte bilden och speciellt 
irriterade respondenten sig på att sängen var mycket 
mindre än det lovats på bilden 

Förlopp: Var irriterad på den extremt smala sängen 

Resultat: Ville varna andra och berätta att det finns 
bättre alternatv att lägga sina pengar på 

Kritisk faktor: Produkt, jämförelse 

 

Respondent 17                                                 
Kvinna, 24                    
Restaurang, Helsingfors 

Allmänt: Använder sig speciellt vid val av hotell av 
TripAdvisor.  

Klassificering: Artificiellt delande. Delade med sig 
av sin upplevelse utan att ha besökt restaurangen i 
fråga eftersom hon hade jobbat på ägarens andra 
restaurang för några år sedan och ville hjälpa med 
spridandet av positiva rykten. Är norm i Helsingfors 
att göra så om man är i restaurangbranschen, 
speciellt via Facebooks recensionssystem. 

 Respondentsvaret beaktas inte 
som kritisk faktor 

Respondent 19 
Kvinna, 26 
Plats: Helsingfors (restaurang) 
 
Allmänt: Läser själv ofta delade erfarenheter och 
delade med sig via TripAdvisor. Har delat med sig 
många gånger. 
 
Förväntad upplevelse: Låga, hade varit flera 
gånger och äta på restaurangen men slutade gå på 
restaurangen eftersom maten inte mer var bra. Jag 
hörde av min väninna att de bytt kock och var 
därför ivrig att pröva på stället. Jag hade egentligen 
inga förväntningar men hoppades på att maten 
skulle vara bättre och personalen lika trevlig som de 
var bak i tiden.  
 
Helhetsupplevelse: Överträffade förväntningar 
 
Kritisk faktor: Hela upplevelsen, otroligt god mat 
och trevlig personal. Överglänste de tidigare 
upplevelserna. 
 
Förlopp: Mycket positivt överraskad och njöt av 
upplevelsen 
 
Resultat: Var så glad att restaurangen blivit bättre. 
Skrev en recension på TripAdvisor och tackade 
även personalen. Rekommenderade även att andra 
ger restaurangen en ny chans. 
 
Klassificering: Förväntan, produkt 

Respondent 20 
Man, 24 
Plats: Grenada, Spanien (hotell) 
 
Allmänt: Läser delade erfarenheter innan resor etc. 
Hade inte delat e-WoM innan. 
 
Förväntad upplevelse: Hade fått stället 
rekommenderat av en nära vän som hade besökt 
stället. Hade höga förväntningar. 
 
Helhetsupplevelse: Mycket positiv, trots de höga 
förväntningarna. Familjära känslor gentemot hotellet. 
 
Kritisk faktor: Även om hotellet var trevligt och fint 
så var blev respondenten helt överraskad av den 
fantastiska servicen på hotellet. Han fick hjälp med 
allt, från att välja restauranger till att planera hur 
tillbringa sin tid i Grenada.  
 
Förlopp: De värdefulla tips som hade en mycket 
positiv inverkan på vad respondenten fick ut av resan. 
Respondenten menar att hotellet kändes familjärt 
eftersom han behandlades så bra. 
 
Resultat: Mycket nöjd. Bestämde sig redan på 
hotellet att skriva ett inlägg för att tacka hotellet, dess 
personal och hjälpa hotellet på traven. 
 
Klassificering: Särbehandling 
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Respondent 21 
Kvinna, 28 
Plats: Paris (hotell) 
 
Allmänt: Använder sig av 
konsumentinteraktionsplattformer för att samla 
information. Har skrivit några inlägg i situationer som 
väckt väldigt starka känslor. 
 
Förväntad upplevelse: Respondenten hade läst flera, 
väldigt positiva upplevelser via 
konsumentinteraktionsplattformer som vittnat om ”stans 
bästa lunch”, ”du får inte missa denna ”och hade på så sätt 
skapat höga förväntningar. 
 
Helhetsupplevelse: Negativt 
 
Kritisk faktor: Skillnaden mellan respondentens 
förväntningar och verkligheten. Maten var inte speciellt 
god och servicen långsam. Utan de höga förväntningarna 
hade upplevelsen varit medioker 
 
Förlopp: Kände sig besviken, åt upp och lämnade 
restaurangen. Inga speciella åtgärder togs eftersom allt 
ändå ”fungerade”. 
 
Resultat: Kände att hon ville skriva sin åsikt för att ge en 
mera verklighetstrogen bild av stället. Hackade inte ner på 
restaurangen men ville förmedla att det finns andra 
restauranger som är mer värda att besöka i Paris. 
 
Klassificering: Förväntan 
 

Respondent 22 
Kvinna, 23 
Plats: Rom (hotell) 
 
Allmänt: Använder sig av TripAdvisor och 
Trivago för att leta hotell. 
 
Klassificering: Artificiellt delande, fick en 
rabattsedel värd 5€ för att dela med sig av sin 
upplevelse. Var nöjd med sin upplevelse och 
recenserade positiv, klagade endast på hotellets 
belägenhet. 
 

 Respondentsvaret kommer inte att 
användas i analys p.g.a. sin artificiella 
karaktär. 

 

Respondent 23 
Man, 25 
Plats: Kambodja (hotell) 
 
Allmänt: Använder sig mest av FourSquare, både hemma 
och utomlands. TripAdvisor för att hitta sevärdheter 
utomlands 
 
Förväntad upplevelse: Fint hotell baserat på tidigare 
gästers recensioner 
 
Helhetsupplevelse: Positivt, tills utcheckningen. Sedan 
negativt. 
 
Kritisk faktor: Vid utcheckningen ville hotellet att de 
skulle betala för en julmiddag som de inte varit på, trots 
att de preliminärt hade avtalat om att de inte skulle behöva 
gå på hotellets julmiddag. 
 
Förlopp: Fick strida mot receptionisten i en timme innan 
respondenten och hans sällskap kunde lämna hotellet. 
Respondenten ansåg inte att det var receptionistens fel 
utan information och flexibilitet. 
 
Resultat: Hotellbesöket lämnade en dålig eftersmak hos 
respondenten. Delade med sig för att en tydlig gräns hade 
uppnåtts. 
 
Klassificering: Incident 

Respondent 24 
Kvinna, 24 
Plats: Vietnam (hotell) 
 
Allmänt: Läser mycket e-WoM, speciellt inför resor. 
 
Förväntad upplevelse: Billigt pris, fin strand och 
sköna dagar 
Jämförelse: Annars bra men slutet av upplevelsen var 
mycket negativ 
 
Helhetsupplevelse: Allt var fint tills ”incidenten” 
hände, vilket ledde till negativ helhetsupplevelse 
 
Kritisk faktor: Blev tvingade att checka ut en timme 
innan utsatt tid 
 
Förlopp: Gick och frågade i receptionen och av ägaren 
varför de skulle vara tvungna att checka ut tidigare än 
överens kommet och fick som svar att det kommer nya 
gäster som är viktiga. 
 
Resultat: De kände sig väldigt orättvist behandlade 
eftersom de också var betalande gäster men ändå 
tvingades ge sig av tidigare för att det skulle komma 
nya gäster som var viktigare. 
 
Resultat: Blev arg, irriterad. Valde att dela med sig för 
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Respondent, 25 
Man, 35 
Plats: Helsingfors (restaurang) 
 
Allmänt: Läser ofta recensioner på TripAdvisor och 
Eat.fi. Ofta i Helsingfors. 
 
Förväntad upplevelse: Helsingfors tredje bästa 
restaurang, hade väldigt höga förväntningar 
 
Helhetsupplevelse: Positivt, överskred alla 
förväntningar 
 
Kritisk faktor: Betalade för en 7 rätters meny med 
vinpaket men fick totalt 13 rätter, varav flera var 
hälsningar från köket, vilket respondenten uppskattade 
mycket. 
 
Förlopp: Uppskattade, fick en större upplevelse. 
 
Resultat: Kände att han fick valuta för pengarna, en 
otroligt fin upplevelse och ett minne för livet. Delade 
med sig för att han ville att restaurangen skulle vara 
nummer 1 istället för nummer 3. 
 
Klassificering: Särbehandling 


