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Abstract 

The caotic spread of rumours 

- An compariation studie about word of mouth and its application on the Internetbased forum -

Prisjakt.nu. 

Jesper Jarl, Joakim Josefsson och Mikael Lödöen 

Today’s society is characterized by an enormously large advertising range and commercial 

strategies. In this jungle of marketing companies often chosen another strategy, a comparatively 

unknown strategy based on rumors about a product, service or company as marketing. That 

strategy is called word of mouth.  

 

The purpose of examine word of mouth as concept is important, because today the concept is 

defined on various manner of several different authors. By making a theory comparison of the 

conception word of mouth it is possible to create a good definition of the concept, this because 

that the concept word of mouth lacks a definite definition, that can be applied on our second 

purpose. The second purpose is to examine if the communication on the selected internet forum 

prisjakt.nu is word of mouth. In earlier cases this would been examined according to electronic 

word of mouth that is an adjustment to the internet, but we felt that the concept almost was 

identical to other word of mouth-theories we choose to make a theory comparison of the concept 

as described above.  

 

Through our examination we wanted to exemplify what word of mouth is and what it can be 

used for. A literature study was done as a replacement for the earlier research, the earlier 

research missed an evident significance of the conception word of mouth, and it handled its 

usage. The research had therefore been made through a literature study where the concept has 

been plotted and explained.  Through the literature study the theory comparison of the concept 

word of mouth developed. . The theory comparison made it possible for us to apply the concept 

on the earlier mentioned internet forum.  

 

When the finished definition was at hand, the study was made on the internet forum prisjakt.nu, 

with the concentration on a product that had a big talk about it on this internet forum. This 

product was strategically selected as we considered it as an essential part for the research as the 

product didn’t even exist on the market; this due to the earlier theory’s about word of mouths 

behaviour that indicated that the frequency of the communication about the product was highest 

just before the product was released in the USA. The product was the Apple Iphone, and has 

after this research not yet been released in Sweden.The result shows that our definition of word 

of mouth can be applied on internet forums and that a separate concept for word of mouth on the 

internet is unnecessary. Our definition of word of mouth is as follows: “Word of mouth is an 

interpersonal communication, where self generating rumour spreading about people, companies, 

products or services can be made via telephone, internet or by mouth-to-mouth-communication“. 

The communication on the studied forums contain a high pitch of interpersonal communication, 

self generating rumour spread and have a commercialized character on it’s communication and 

fulfil the three parts that according of our theory comparison is needed for being called word of 

mouth-based communication. 

 

Keywords: Word of mouth, the spreading of self-generated rumours, interpersonell 

communication, Internetbased forums, Prisjakt.nu 

Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLK 
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Sammanfattning 

Den kaotiska ryktesspridningen 

- En teorijämförelse av begreppet word of mouth och appliceringen av den utredda definitionen 

på Internetforumet Prisjakt.nu 

Jesper Jarl, Joakim Josefsson och Mikael Lödöen 

Dagens samhälle är präglat av ett enormt reklamutbud och reklamstrategier. I denna djungel av 

marknadsföring har företag ibland valt en annan strategi, en relativt outnyttjad strategi, som 

baseras på rykten om produkten, tjänsten eller företaget och är det som används som 

marknadsföring. Denna strategi kallas för word of mouth.  

 

Ena syftet har varit att undersöka hur word of mouth definieras av olika författare. Genom att 

göra en jämförelse av teorier av begreppet word of mouth har ett försök gjorts att skapa en 

definition av begreppet, som tillämpas på vårt andra syfte med undersökningen. Det andra syftet 

är att undersöka om kommunikationen på det utvalda internetforum prisjakt.nu kan liknas vid vår 

definition av word of mouth.  

 

Genom vår undersökning ville vi exemplifiera vad word of mouth är och vilket som är dess 

användningsområde. Forskningen har därför genomförts genom en litteraturstudie där word of 

mouth som begrepp har kartlagts och förklarats. Genom litteraturstudien utvecklades sedan en 

jämförelse av teorier av begreppet word of mouth. Dessa jämförelser av begreppet gjorde det 

möjligt för oss att kunna applicera begreppet på det tidigare nämnda utvalda internetforum.  

 

När slutdefinitionen fanns tillhanda, utfördes studien på Internetforumet Prisjakt.nu, med 

inriktning på en produkt som det pratades mycket om på detta Internetforum. Denna produkt 

valdes strategiskt då vi ansåg att det var väsentligt för undersökningen att produkten ännu inte 

fanns på marknaden, då tidigare teorier om word of mouths beteende tydde på att frekvensen på 

kommunikation om produkten var som högst innan produkten släppts. Denna produkt var Apple 

Iphone, som då ännu inte lanserats i Sverige. Därefter genomfördes studien med vår definition av 

traditionell och generaliserad word of mouth som teoretisk utgångspunkt, och studien resulterade 

i att förekomsten var positiv för word of mouth-baserad kommunikation på internetforumet 

prisjakt.nu. Vår definition av begreppet word of mouth lyder så som följer: “Word of mouth är 

interpersonell kommunikation, där självgenererande ryktesspridning om personer, företag, 

produkter eller tjänster kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun-kommunikation”. 

Kommunikationen på det undersökta forumet innehåller en hög grad av interpersonell 

kommunikation, självgenererande ryktesspridning och har en kommersiell karaktär på dess 

kommunikation, och uppfyller således de tre delar som enligt vår definition behövs för att kalla 

det en word of mouth-baserad kommunikation.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Word of mouth, självgenererande ryktesspridning, Interpersonell kommunikation, 

Internetbaserade forum, Prisjakt.nu 

Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLK 

Medie- och kommunikationsvetenskap, 61-90 p. 
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1 Inledning 

Detta inledande avsnitt kommer att presentera det valda ämnet genom en kort introduktion av 

problembakgrunden, följt av en genomgång av word of mouth, internetbaserade forum, Apple 

Iphone och forskningens inriktning. 

1.1 Introduktion 

På nyårsafton 1999 var det inte champagne, fyrverkeri och god mat som stod i fokus, istället var 

det milleniumbuggen som var det primära orosmomentet hos företagen inför år 2000. Men det 

hände aldrig något, datorer överlevde, trafikljusen fortsatte att fungera och företagen som sålt 

programvaror som skulle skydda datorer mot milleniumbuggen tjänade enorma summor pengar. 

Tankar efter en sådan händelse torde vara att människan är dum, lättlurad och girig. Ett rykte 

startades om att år 2000 kommer all elektronik som inte är förberedd för 2000-talet att haverera. 

Att sprida ett rykte, oavsett negativt eller positivt, torde med milleniumbuggen i åtanke vara ett 

väldigt lyckat sätt att sprida sin produkt på marknaden. Människor har säkerligen funderat många 

gånger om varför kännedomen om produkter, tjänster och företag finns hos dem när de i princip 

aldrig sett reklam om fenomenet i fråga.  

 

Varje dag tar vi emot otaliga reklambudskap och det är sällan vi reflekterar över det. 

Internetcommunityn Facebook slog igenom enormt under år 2007 och har värvat väldigt många 

medlemmar sedan dess, men vi såg aldrig någon reklam om det i tv, tidningsannonser eller på 

någon reklampelare. Funderingen leder vidare till att det måste vara något annat som ligger 

bakom detta, något underskattat och kanske vantolkat. Människor är sociala i sin natur, och 

pratar mer än gärna om fenomen som de både tycker om och tycker illa om. Detta kan tänkas 

vara av oerhört stort värde för någon som är verksam inom marknadsföring, men utnyttjas det 

idag på rätt sätt och framförallt, finns det ett bestämt begrepp för denna form av kommunikation? 

Dessa funderingar kan besvaras med ett begrepp som har benämningen word of mouth. Ett 

begrepp som används något kaotiskt idag då människor utanför forskningsvärlden inte verkar 

vara ense om dess betydelse eller innebörd. Vi har under våra år som 

mediekommunikationsvetenskapsstudenter stött på begreppet ett flertal gånger, och förklaringen 

samt benämningen har sett olika ut från gång till gång. Dock minns vi det centrala i begreppet, 

att det är ryktesspridning.  

 

Begreppet kan enkelt förklaras som ryktesspridning som bygger på att en nöjd kund sprider 

ryktet om en produkt, tjänst eller företag vidare till någon annan i sin bekantskapskrets. Ryktet 

sprider sig likt ett virus i vänskapskretsen och genererar ofta till flera kunder. Den största 

anledningen till detta är att du lyssnar mer på en vän som rekommenderar en produkt eller tjänst 

än en försäljare som kan antas ha vinstintresse
1
. Vi känner att en utveckling och redogörelse av 

begreppet är nödvändig för att förstå dess potentiella användningsområden.  

                                                 

1
 
Nilsson, T. (2000).
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Ur vårt perspektiv känner vi att samhället idag präglas av ett enormt reklamutbud, och word of 

mouth är en gammal med ändå nymyntad metod för marknadsföring som bör utnyttjas till fullo. 

Men vore det inte då bäst att någon vet vad begreppet egentligen innebär? I dagsläget finns ingen 

bestämd teori om vad word of mouth är, och begreppet i sig är i diffust nog för att skapa 

förvirring för både kommunikatörer, marknadsförare och företagare. En anledning till detta är att 

processen av word of mouth är oförutsägbar, då effektiviteten är svår att mäta. Det är först när en 

ökning eller minskning av försäljningen skett, som word of mouth blir påtaglig
2
. Företag 

försöker använda sig av strategisk marknadsföring för att skapa en ”snackis”, således word of 

mouth, då flera forskare anser att word of mouth är det kraftigaste verktyget för marknadsföring. 

Att skapa en så kallad snackis om en produkt är svårt och reklamföretag får jobba hårt för att 

skilja sig från mängden. Vi har dock upptäckt att om produkten i sig är tillräckligt intressant från 

början, så är det möjligt för ryktesspridningen att ske automatiskt via konsumenter. Vi vill ur 

forskningsperspektiv först ta reda på hur denna ryktesspridning, kallad word of mouth, ser ut, 

och varför det finns så många olika benämningar på begreppet. För att vårt problemområde 

skulle anses vara tillräckligt intressant för oss själva som forskningsområde, har vi även funderat 

ut ett medium som vi anser inte är tillräckligt belyst inom word of mouth. Hur kan en 

ryktesspridning se ut på Internet och kan källorna till ryktesspridningen identifieras av vem 

helst?  

1.2 Fokus på word of mouth 

Det är svårt att undgå det alltmer växande användandet av Internet och dess mjöligheter. På 

grund av det enorma utbudet av hemsidor, informationstjänster och interaktivitet har det skapats 

ett behov av konsumentrecensioner av produkter. Reklam har inte längre den stora 

genomslagningskraft som det tidigare antogs. När konsumenter blir allt mer medvetna om vad 

som är reklam och inte så har det skapat rum för en metod baserar sig på människans förmåga att 

vara social. Människan vill dela med sig av sin positiva och negativa erfarenhet av en produkt, 

tjänst eller resa. Engel, Blackwell och Kegerreis menar att word of mouth är en form av 

marknadsföring som förlitar sig just på att nöjda konsumenter sprider budskapet vidare. 

Konsumenter litar frekvent på word of mouth när det gäller att lämna in bilen till en verkstad för 

lagning
3
, välja doktor

4
 och när konsumenten överväger att köpa en produkt eller tjänst

5
. Word of 

mouth kan definieras som personlig kommunikation som avser att förmedla information om 

produkter, tjänster eller företag till en mottagare som anser att sändaren är opartisk
6
. Det 

engelska begreppet word of mouth fanns redan i Oxford English Dictionary på 1500-talet, men 

betydde då en mer allmän form av muntlig kommunikation
7
.  

                                                 

2 Nilsson, T. (2000). 

3 Engel J.F, Blackwell R.D, Kegerreis, R.J. (1969). 

4 S.P.Feldman och Spencer M.C (1965).  

5 Arndt, J. (1967).  

6 Stokes, D., Lomax, W. (2002).  

7 Oxford English Dictionary. (2005).
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
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I över 50 år har forskare undersökt vad som har störst inverkan på konsumenter när det gäller 

rekommendationer av vänner, sociala faktorer eller reklam. Sedan dess har word of mouth blivit 

ett alltmer brett begrepp och har idag olika grenar för konsumentrelaterade, privata och 

marknadsföringsområden. Mycket av denna forskning har kommit fram till att word of mouth är 

det som mest påverkar konsumenters val av produkter, tjänster och företag, medan annan 

forskning har visat att det är annan marknadsföring som har haft störst påverkan. Detta tyder på 

att det är mer än marknadsföring som avgör om en produkt blir framgångsrik eller ej. 

1.3 Presentation av Apple Iphone 

Denna uppsats inriktning är en fördjupning på word of mouth och dess betydelse. Vi har valt att 

placera vår forskning i ett konkret exempel på hur word of mouth-kommunikation skulle kunna 

se ut genom att applicera det på ett Internetforum som behandlar produkten Apple Iphone, en 

mobiltelefon som ej är släppt i Sverige ännu. Iphone är enligt företaget Apple en ny 

revolutionerande mobiltelefon som du kan, istället för att använda dig av knappar, ringa från 

genom att trycka på ett namn eller nummer på telefonens skärm. Den synkroniserar automatiskt 

alla dina kontakter från en PC, Mac eller Internettjänster
8
. Iphone annonserades av Apples VD 

Steve Jobs under Macworldkonferensen den 9 januari 2007. Iphone innehåller en kamera, MP3-

spelare, videospelare, mobiltelefon och Internettjänster så som e-post, textmeddelande, webbsök, 

visuella röstmeddelanden och trådlös uppkoppling. Istället för traditionella knappar använder 

man sig av en touchscreen med ett virtuellt tangentbord och knappar, där man styr vad man vill 

göra genom att trycka med fingrarna på skärmen. Användaren kan dra isär fingrarna om 

personen till exempel vill zooma in en bild och tvärtom för att zooma ut. Iphone släpptes för den 

amerikanska marknaden 29 juli 2007 och förväntas att släppas i Sverige i början av 2008
9
.   

 

Bild 1. Apple Iphone  

                                                 

8 AppleInc (2007) 

9 http://www.iphonefacts.org/ (2007)
 

http://www.iphonefacts.org/
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1.4 Presentation av Internetbaserade forum 

Ur ett grundperspektiv kan ett forum liknas vid den historiska definitionen av offentlighet som 

bygger på interpersonell kommunikation
10

, att människor pratar med varandra. Ett 

Internetbaserat forum är en inrättning på en webbsida där diskussioner om olika ämnen mellan 

individer kan äga rum. Individer på ett Internetbaserat forum kan kommunicera efter ett liknande 

förfaringssätt som finns i de tre grundförutsättningarna i den borgliga offentligheten
11

, att alla 

ska kunna vara delaktiga, ingen statusskillnad föreligger mellan deltagarna och man 

problematiserar områden som dittills inte satts i fråga. Vissa av dessa principer efterföljs inte 

alltid, då studier visar att det finns användare med högre auktoritet än andra, men detta 

problematiseras vidare under diskussionskapitlet.  

Prisjakt.nu är det Internetbaserade forum vi har valt att studera i denna forskning. Detta forum 

har som huvudinriktning att vägleda konsumenter till rätt produkt, till rätt pris. En avgränsning i 

forumet diskuterar även nya produkter som inte har kommit ut på marknaden ännu. Vi anser att 

detta är en viktig för en studie av word of mouth, då forskning visar att människor pratar mer om 

de är intresserade och nyfikna på en ny produkt
12

. Internetbaserade forum benämns ofta också 

som diskussionsforum, diskussionsgrupp, webbforum eller bara forum. Forum, som började 

komma omkring 1995, liknar funktionsmässigt de nyhetsgrupperingar som var populära under 

1980- och 1990-talen. Populära teman för diskussionsgrupper är politik, teknik, sport och 

datorspel, men det finns forum som brukar en stor mängd utbrett avskiljda ämnen. Individer 

skapar ett inlägg genom att skicka en mängd text till gruppen, denna text kan ses av andra 

deltagare och sedan kommenteras. I diskussionsgrupper finns nuförtiden ofta olika sorter av 

moderatorer som har till uppdrag att forumets regler eftersköts. 

1.5 Motiv för ämnesval 

Word of mouth-begreppet är i stort behov av en bestämd begreppsbenämning då vi har upptäckt 

att olika forskare definierar begreppet olika. Vi anser att det är av väsentlig betydelse att 

begreppet word of mouth utreds för att kunna analyseras och användas som teoretisk 

utgångspunkt. En svenskspråkig motsvarighet existerar och omnämns som mun-till-mun, men är 

enligt oss för kraftlöst och innehållslöst, då det engelska begreppet är det som används i Sverige. 

Som utgångspunkt till denna uppsats ville vi ta reda på om forumbaserad kommunikation kan 

klassificeras som word of mouth, men vi kom snabbt till insikt om att en definition på begreppet 

först måste göras och ligga till grund för den nu istället andra frågeställningen om 

klassificeringen av forumbaserad kommunikation som word of mouth. Begreppen word of 

mouth, word of mouth marketing, buzz, och viral marknadsföring är ofta begrepp som blandas 

ihop av forskare och förklaras likadant, trots annan begreppstitel. Word of mouth är i behov av 

en svensk översättning och avgränsning för att bli användbart som begrepp, men för att begränsa 

oss så har vi i vår uppsats valt att inrikta oss på just avgränsningen för att göra begreppet 

avändbart i en studie. Word of mouth beskrivs även som ett begrepp som är tillämpningsbart på 

Internet, men samtalet sker istället på anonym nivå gentemot interpersonell nivå som begreppet 

ofta beskrivs.  

                                                 

10 Svensson, A. (2007).  

11 Svensson, A. (2007).  

12 Harris, G (1999) 
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Vi vill ta reda på hur gränserna i begreppen kan se ut, om de finns eller ens bör finnas. 

Småföretag samt nystartade företag har ofta inte den ekonomiska trygghet som behövs för att 

lägga pengar på reklam och andra traditionella marknadsföringsmetoder, utan de får istället 

förlita sig på word of mouth. Ryktet om företaget sprids då en nöjd kund rekommenderar 

företaget till en annan potentiell kund och på så sätt kan företaget öka sin omsättning. Då vi har 

erfarenhet av att driva företag och har fått förlita oss på word of mouth som enda 

marknadsföringsform vill vi kunna bryta ner begreppet word of mouth för att så tydligt som 

möjligt se dess användningsområde. Vi vill se på vilket sätt det sprids och hur det fungerar i 

praktiken. Rowley
13

 förklarar att forum och portaler drar till sig en specifik publik och ofta är 

baserad på intressen och andra saker som människor har gemensamt. Vår tanke är att 

Internetforum i teorin kan användas strategiskt av företag som vill sprida information genom att 

skriva positiv kritik om sitt företag eller sin produkt. Vi vill utifrån vårt ovanstående påstående 

se om det även går att applicera begreppet word of mouth på Internetforum. Både begreppet 

word of mouth och applicering av begreppet på ett Internetforum är två riktlinjer som vi anser är 

i behov av att klargöras för forskningsområdet.  

 

Vi har som målsättning att vår jämförelse av teorier av word of mouth skall leda till mer 

förståelse och varligare användning av dess innebörd. Word of mouth är idag ett begrepp som 

inte längre enbart går att kategorisera till en bestämd form av kommunikation. Marknadsföring 

och Internet är de två fält där word of mouth har etablerat sig. Word of mouth marketing ses som 

ett väldigt viktigt marknadsföringsmedel i jämförelse med traditionella marknadsföringsmedier 

idag
14

. En organisation för begreppet, vid namn Word of Mouth Associations, har etablerats i 

USA på grund av att word of mouth har ökat i betydelse för marknaden, detta på grund av 

symbiosen mellan samhällets sociala och teknologiska utveckling
15

. Denna teknologiska 

utveckling innebär att människor kommunicerar oftare med teknologiska hjälpmedel än tidigare, 

då i traditionella interpersonella samtal. Konsumenter kommunicerar via Internet för att kunna ge 

deras åsikter om produkter, varumärken och tjänster, och då på exempelvis ett Internetforum. 

Konsumenter som för denna dialog på ett Internetforum anses vara relativt immuna mot 

traditionell reklam
16

. Denna form av kommunikation har vi valt definiera som elektronisk word 

of mouth
17

. Vi har i denna uppsats valt att titta på intressenter till mobiltelefonen Apple Iphone, 

med kanalavgränsning till Internetbaserade forum. Ett forum har som främsta syfte är att utbyta 

åsikter mellan människor, om ett specifikt eller flera ämnen. Word of mouth på Internet är idag 

begreppsbenämnt under elektronisk word of mouth, men benämns inte under någon annan 

förklaring än word of mouth. Vi frågar oss själv varför begreppen inte är åtskiljda, eller om de 

ens behöver vara det. Det leder oss vidare till att undersöka word of mouths förekomst på 

Internet, och i vårt fall ett Internetforum vid namn Prisjakt.nu. 

 

                                                 

13 Rowley, J. (2001).  

14 Nilsson, T. (2000).  

15 Word of Mouth Marketing Association, (2007). 

16 Word of Mouth Marketing Association, (2007). 

17 Gruen ,T. Osmonbeko, W.T. och Czaplewski, A.J. (2006).
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel är avsett för de två sista frågeställningarna och dess bakgrund. Primär fokusering 

ligger på tidigare forskning kring demokrati, offentlighet och forum. Istället för en presentation 

av de olika fälten kommer vi här med djupgående exemplifiera vad forskare anser om respektive 

fält. Hur ser det ut idag och hur kan det appliceras på Internetbaserade forum, är frågor som vi 

letar svar på i tidigare forskning. 

2.1 Demokratiska processer, auktoriteter och Internet 

Enligt Schuler
18

 är demokrati en process, en form av aktiv möjlighet att delta i något oavsett 

privilegierad status eller förmögenhet. Han menar vidare att det är en deliberativ process, där 

allas åsikter lovas ett visst utrymme, debatter ska vara möjliga för alla att observera och 

demokratiprocessens uppbyggnad ska vara klar och tydlig för alla. Han argumenterar vidare att 

om de kriterierna för en demokratisk process appliceras på Internet så uppfylls inte dessa 

kriterier, detta för att Internets möjligheter till demokrati överdrivs. Internetanvändningen består 

idag mestadels av passiva användare som läser men inte skriver. Auktoritet spelar in för mycket 

och passiva användare vågar helt enkelt inte göra sin åsikt hörd
19

. En människas egna aktiva roll 

i en diskussion är centralt för en fungerande offentlig sfär. De Jong, Shaw och Stammers 

definierar Habermas offentliga sfär
20

 som en arena för kommunikation och förmedling av 

information, kunskap och tolkning.  

 

Salter menar att massmediekanaler såsom TV, tidningar och radio inte kan uppfylla de krav som 

ställs på den offentliga sfären, då inte alla intresserade människor aktivt deltar i en diskussion. 

Han menar däremot att Internet, baserad på tvåvägskommunikation, bättre kan uppfylla 

Habermas krav på den offentliga sfären än traditionella massmedier. Detta motiveras med att 

Internets grundidé är att vem som helst kan ansluta sig till en annan dator var som helst, förutsatt 

att de har en dator och tillgång till Internet. Salter hävdar även att den informella offentliga 

sfären har möjlighet att upptäcka problem och förmedla dem vidare, vilket är den uppgift som 

sociala rörelser har tagit på sig och försöker uppfylla med hjälp av Internet
21

. 

2.2 Internetforum 

Forskning av Rowley
22

 klargör att forum och portaler för till sig en specifik publik och ofta är 

baserad på intressen och andra företeelser som människor har gemensamt. Ett forum eller portal 

drar ofta till sig en stor publik men bryts ner till mindre grupper. Designen av en webbsida är av 

stor vikt för att locka till sig publik.  

                                                 

18 De Jong, W., Shaw, M. & Stammers, N. (2005).  

19 Schuler, D. (2003). 

20 Ett perspektiv på deiberativ demokrati som av Habarmas benämns som diskursiv demokrati. 

21 Salter, L. (2003).  

22 Rowley, J. (2001).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskurs
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Marknadsföring på Internet måste använda sig av stor försiktighet på grund av konsumenters 

uppförande och intressen. Internetkommunikationens meddelande måste delas i två delar för att 

kunna fungera bra, istället för att sända meddelanden via denna kanal. Pitta och Fowler
23

 menar 

att Internetforum kan delas in efter ämnen och dessa kan sedan delas in i trådar. Trådar är 

diskussionsplatser där olika ämnen diskuteras utifrån hur forumet har byggt upp sidan. En tråd 

kan vara igång i flera år och fungerar som en form av minne till hemsidan som kontinuerligt kan 

uppdateras av nya användare som vill delta i diskussionen. Ett inlägg i tråden som skrivs av en 

användare visas så fort användaren skrivit det. Inlägg kan skrivas och visas flera år efter att 

tråden skapats. Då nya produkter släpps skapas ofta en stor aktivitet inom trådarna
24

. Så 

småningom sjunker intresset av ämnet hos forumanvändarna och slutar diskutera i trådarna tills 

någon skriver något nytt och intressant i diskussionen.  

2.3 Begreppsredovisning 

2.3.1 Internetspråk 

Internet har utvecklats mycket sedan starten på 70-talet och ett eget språk har utvecklats. Här 

blandar man globala benämningar med såväl modersmål som engelskspråkiga förkortningar. 

Mest frekvent används detta språk i forum och kommunikationsprogramvaror såsom MSN Live 

Messenger
25

 och ICQ
26

. Man kan likna språket vid talspråk fast med uttryckssymboler
 27

, då 

avsaknaden av att fysiskt se de andra personerna i samtalet pressade fram ett sätt att visa på 

vilket sätt författaren av kommentaren menade. Dessa uttryckssymboler
 
 kan vara allt ifrån en 

blinkning för att symbolisera ”glimten i ögat”, till en gäspning för att ursäkta sig om tidigare 

uttalande med motiveringen att personen i fråga var trött. Förkortningar förekommer även 

väldigt ofta för att förenkla kommunikationen i en diskussion. Dessa förkortningar kan vara både 

av längre och kortare form. De klassiska förkortningarna ”lol” och ”rofl” är mer substitut till att 

poängtera att man finner något roligt. Lol betyder laughing out loud, medan rofl betyder rolling 

on the floor laughing
28

. 

2.3.2 Trådar och svar 

Med trådar avser vi publicerade huvudinlägg som användare av Prisjakt.nu skriver. Trådar ligger 

direkt under de kategorier som finns representerade på forumet. När man skriver en ny tråd så 

startar man en ny diskussion som inte tidigare har diskuterats på forumet. Vi kommer att 

använda begreppen huvudinlägg samt tråd beroende på sammanhanget. Varje tråd som 

publiceras kan kommenteras av andra användare. Kommentarer kommer vi att referera till som 

diskussionsinlägg eller inlägg beroende på situationen. På så sätt är diskussionsuppbyggnaden på 

forumet upplagd. Nedan illustrerar vi hur förstasidan i tråden Apple Iphone som analyseras i 

denna uppsats ser ut. Text i röd färg är tillagt i efterhand av oss för en bättre illustration av hur 

navigationen i en tråd på Prisjakt.nu ser ut. 

                                                 

23 Pitta, D.A, Fowler, D. (2005). 

24 Pitta, D.A, Fowler, D. (2005).
 

25 http://www.microsoft.com/messenger (2007). 

26 http://www.icq.com (2007). 

27 Annat ord för smileys som innebär olika ansiktsuttryck i skrift 

28 Herring, S.C (2005). 

http://www.microsoft.com/messenger
http://www.icq.com/
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Bild 2. Förstasidan på tråden Apple Iphone på Prisjakt.nu (2008) 

2.3.3 Interpersonell kommunikation 

Kommunikationen mellan två människor, t.ex. då du talar med en nära vän, bekant eller en helt 

okänd människa
29

. Med interpersonella kommunikationsformer menas antingen verbala eller 

ickeverbala samtal mellan människor där kommunikation sker i form av tal, skrift eller 

kroppsspråk. 

2.3.4 Självgenererande ryktesspridning 

Information som sprids utanför sändarens kontroll. Man kan likna detta vid word of mouth, fast 

begreppet i sig är applicerbart på mer än bara produkter, tjänster och företag. Begreppet är inte 

ett vetenskapligt myntat begrepp, utan en begreppssammanslagning baserat på vår empiriska 

uppfattning av orden självgenererande, och ryktesspridning. 

2.3.5 Internetforumet Prisjakt.nu 

Prisjakt är en prisjämförelsetjänst på Internet som konsumenter kan besöka när de planerar att 

göra ett inköp av en produkt och hitta den till bästa pris. Prisjakt har också forum ( i samarbete 

med minhembio.com) där konsumenterna kan diskutera med varandra om olika produkter. De 

kan diskutera den aktuella produktens specifikationer, priser och utbyta erfarenheter på 

Prisjakt.nu.  På forumet ser användaren först mestadels på datorer, hemmabio-system, kameror, 

spelkonsoler och mobiltelefoni, men det finns även utrymme för diskussioner om annat, som på 

sidan bär namnet övrigt. 

                                                 

29 Juhlin, L. (2005).
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Bild 3. Översikt på Prisjakt.nu (2008) 
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3 Litteraturstudie 

För att få en översikt av begreppet word of mouth har vi utfört en litteraturstudie som substitut 

för att visa tidigare forskning. Tidigare forskning om word of mouth pekar mer på dess 

användningsområde än dess innebörd, därav finner vi större betydelse i att se till begreppets 

definitioner som alternativ för att kunna göra en systematisk kunskapsöversikt, en översikt som 

syftar till att granska litteraturen inom området word of mouth. I kapitlet beskrivs det 

övergripande innehållet i litteraturen som använts som grund för vår kvalitativa jämförelse av 

teorier. I resultatkapitlet beskrivs och konfereras de teorier som valts ut för det empiriska 

urvalet. Vi utgår i följande avsnitt från olika teoretiska definitioner på begreppen word of mouth, 

word of mouth marketing, buzz och viral marknadsföring för att illustrera eventuella skillnader 

och likheter i den begreppsliga definitionen. 

3.1 Presentation av word of mouth 

Armstrong och Kotler visar i en artikel att det finns en marknadsföringsmix för att marknadsföra 

ett varumärke på bäst sätt, och den består av fem olika kategorier; annonsering, salepromotion, 

PR, personlig försäljning och direkt marknadsföring
30

. Främst är problematiseringen i artikeln 

riktat mot denna marknadsföringsmix och public relations, vilket för oss är av sekundärt värde. 

Dock innehåller artikeln flera begrepp och resonemang som rör vår problematisering. Armstrong 

och Kotler diskuterar även word of mouth som ses en av de mest effektiva formerna av 

marknadsföring. Word of mouth ses som det mest kraftfulla verktyget för marknadsföring av en 

organisation
31

. Den största anledningen till ökad betydelse av word of mouth marketing är att det 

finns nya vägar för spridningen av information. Internet bidrar till snabbare och större spridning 

och detta har lett till en ny variant av word of mouth där man inte enbart talar med vänner och 

bekanta utan även med främlingar
32

. Denna typ av word of mouth har fått benämningen 

elektronisk word of mouth
33

. Inom word of mouth marketing beskrivs två olika former av 

begreppet; positiv och negativ word of mouth
34

. Vid negativ word of mouth uppstår ett negativt 

rykte på grund av dåliga erfarenheter. Negativ word of mouth sprids ofta fortare och i större 

omfattning än positiv
35

. Vid positiv word of mouth sprids istället ett gott rykte. Word of mouth 

används mer än bara vid interpersonell kommunikation
36

.  

 

 

 

 

                                                 

30 Armstrong, G och Kotler, P. (2004). 

31 Fill, C. (1995). Armstrong, G och Kotler, P. (2004). 

32 Rosen, E. (2000). 

33 EWOM, förkortning av Electronic Word of mouth. 

34 Silverman, G. (2001) 

35 Grönroos, C. (2000). 

36 En kommunikationsform som förutsätter att minst två  personer pratar med varandra i verbala och ickeverbala samtal.  
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Den tekniska utvecklingen, främst Internet har bidragit till nya former av interpersonell 

kommunikation. E-post är den största aktiviteten på Internet och över 90 % av USA:s 

Internetanvändare använde sig av det år 2004
37

. Dessa personer använder sig av e-post för att 

kommunicera med flera olika människor som vänner, arbetskollegor och familj. Ett till exempel 

på Internet som ett kraftfullt verktyg är den ständigt växande community-sfären, så som 

MySpace och Facebook och även bloggar. Inom tre år efter introduktionen 2003 hade MySpace 

över 80 miljoner medlemmar
38

. En bidragande orsak till expansionen av Internet är 

anononymiteten som kan erhållas för dess användare. Internetanvändare ter sig mer villiga att 

dela information och ha mer ärliga åsikter. Den traditionella word of mouth-kommunikationen 

består av ord, medan den internetbaserade eller elektroniska word of mouth-kommunikationen 

består av det skrivna ordet. Detta gör att konsumenterna i sin egen takt kan söka information och 

åsikter från främmande personer och detta anonymt om så önskas
39

. 

3.2 Teoretisk definition av word of mouth 

Word of mouth benämns ofta i forskning som olika begrepp, där benämningen kan vara word of 

mouth, word of mouth marketing, viral marknadsföring och buzz. Word of mouth är en 

interpersonell kommunikation om olika varor, produkter eller tjänster mellan människor som är 

oberoende av företaget enligt Silverman
40

. Word of mouth kan uppstå av sig självt genom att en 

kund rekommenderar tjänster eller produkter till andra personer. Det kan även uppstå genom att 

företag strategiskt utser vem som ska rekommendera tjänster eller produkter för att de utsedda 

personerna sedan ska sprida det vidare
41

. Silverman menar vidare att word of mouth är den mest 

ärliga formen av marknadsföring, då säljaren, eller sändaren inte rekommenderar en produkt av 

eget säljintresse som anställd säljare. Han menar också att det är en kunddriven metod där 

kunden bestämmer vem, vad och när den ska fråga. Silverman väljer att benämna det sistnämnda 

som word of mouth marketing, även då definitionen tar bort en av principerna för att word of 

mouth ska fungera enligt honom själv
42

. Vi väljer att bortse från detta faktum just nu, för att 

sedan återknyta det senare i resultatredovisningen.  

 

                                                 

37 Phelps, J.E., Lewis, R., Mobilio, L. , Perry, D.och Raman, N. (2004) 

38 Bulik, B.S. (2006). 

39 Sun, T, Youn, S., Wu, G and Kuntaraporn, M. (2006).
 

40 Silverman, G. (2001). 

41 Silverman, G. (2001). 

42 Kommunikation mellan människor som är oberoende av företaget är principen. 
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Word of mouth är en självgenererande marknadsföringsform där personer rekommenderar 

produkter till andra personer, som i sin tur rekommenderar vidare produkten, och spridningen 

ökar således. Produkten som rekommenderas har större chans med word of mouth att generera 

nöjda kunder än utan word of mouth, då den som först rekommenderade produkten har egen 

erfarenhet av den. Men det finns större chans att om produkten möts av dålig kritik, att 

ryktesspridning får större effekt. Studier visar att en nöjd kund delar med sig av informationen 

till cirka tre personer, medan en missnöjd kund delar med sig av informationen till ca elva 

personer. Resultatet med word of mouth är väldigt oförutsägbart då dess effektivitet inte är 

mätbart förrän efter en ökning eller minskning av försäljning har skett. Om din tänkta målgrupp 

ignorerar ditt budskap så finns det inget att göra menar Nilsson
43

.  

 

Rosen definierar word of mouth-kommunikation kring ett varumärke som buzz, där enstaka 

kommentarer ska representera grunden i buzz som sedan läggs ihop med andra kommentarer om 

samma produkt vid ett specifikt tillfälle. Detta bildar ryktesspridning som kan spridas via 

interpersonell kommunikation, telefon, e-post, forum, communitys och andra kanaler. Vidare 

menar Rosen att det är summan av denna ryktesspridning som definieras som word of mouth
44

. 

3.3 Teoretisk definition av word of mouth marketing och buzz 

Rosen menar att det är två saker som gör buzz marketing effektivt. Det första är att skapa en så 

kallad smittande produkt. Det vill säga en produkt som i sig själv är så intressant att den skapar 

bra Buzz som i sin tur leder till försäljning. Att enbart ha en sådan produkt är inte tillräckligt. 

Företag måste även skapa en naturlig spridning av produkten. Rosen pekar på ett exempel med 

spelet Trivial Pursuit som 1984 sålde i över 20 miljoner exemplar. Spelet i sig var smittande 

produkt då människor som spelade det kände sig tvungna att demonstrera sin allmänkunskap till 

andra personer på jobbet, i skolan och i hemmet. Men det var inte enbart detta som ledde till den 

stora försäljningssiffran. Företaget använde sig av flera olika knep för att få en naturlig spridning 

av produkten. Bland annat skickades spelet till kändisar som var omnämnda i spelets frågor. 

Detta skapade buzz i Hollywood. Över hundra radiostationer ställde frågor från spelet i etern och 

detta hjälpte till att skapa buzz i olika delar av landet. Rosen kallar denna typ av 

informationsspridning för leapfrogging. Istället för att lita på att Kund A berättar för Kund B, 

som berättar för Kund C, som i sin tur berättar för Kund D, vet klipska marknadsförare att word 

of mouth nästan alltid behöver hjälp för att sprida budskapet snabbare. Rosen ger ett exempel på 

leapfrogging med denna modell.  

 

I modellen nedan vill marknadsföraren sprida sitt budskap om en ny produkt till sju 

konsumenter. Begränsade resurser gör att marknadsföraren endast kan kommunicera med en 

konsument. En marknadsförare som litar på att produktens rykte sprider sig självt kontaktar den 

närmsta personen, någon som marknadsföraren själv redan har en koppling till – i detta fall Lisa 

– och förvänta sig att Lisa sprider budskapet vidare till andra. 

                                                 

43 Nilsson, T. (2000). 

44 Rosen, E. (2000).
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Figur 1. Spridningsschema för buzz: Lisa är nåbar, men inte bäst positionerad för att sprida 

budskapet. 

En marknadsförare som istället använder sig av naturlig spridning, försöker hitta och sprida sitt 

budskap till en person som Jane, som i detta fall är mer central i nätverket. Här är det mer troligt 

att budskapet når större omfattning mycket snabbare
45

.  

Figur 2. Spridningsschema för buzz: Jane är mycket bättre positionerad för att sprida budskapet 

vidare i detta nätverk 

                                                 

45 Rosen, E. (2000).  
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Medan Rosen definierar ryktesspridning som buzz, så menar Nilsson att en kontrollerbar form av 

ryktesspridning är word of mouth marketing
46

. Godfrey Harris teori om word of mouth är att det 

är en form av direktkommunikation på interpersonell nivå. Kommunikationen kan ske via mun-

till-mun, telefon eller Internet, men har kravet på att kommunikationen måste ske mellan minst 2 

individer som känner varandra och är engagerande och nyfikna på det aktuella ämnet. Harris
47

 

menar vidare att det är för att word of mouth marketing sker på en personlig nivå som det 

fungerar bra som marknadsföring. En människa litar mer på en person som de känner än en 

säljare som rekommenderar samma produkt, tjänst eller företag, menar både Harris och 

Silverman. Solomon anser att det är viktigt att företag identifierar en opinionsledare som kan 

använda sig av word of mouth-kommunikation för att få bäst effekt. Detta kan ses som en 

motsägelse till att begreppet word of mouth kan vara tillämpbart på Internet, då man har 

möjlighet att vara anonym på Internet
48

. Silverman pratar även om att word of mouth är det bästa 

sättet att påskynda en beslutprocess hos en potentiell kund, när det gäller köp av varor. Denna 

word of mouth-information är i sin tur filtrerad av experter, men alltså försvinner hans egen 

grundprincip till word of mouth, att mottagaren är oberoende av sändaren, och blir istället word 

of mouth marketing. Det är dessa och liknande tankar som leder oss vidare till en jämförelse av 

teorier av begreppet. 

3.4 Teoretisk definition av viral marknadsföring 

Viral marknadsföring kommer från en läkarbeteckning viral som betyder virus. Viral 

marknadsföring sprider sig nämligen lika snabbt och på samma sätt som ett virus. Men till 

skillnad mot de mänskliga virusen som är ohälsosamma är detta ett hälsosamt virus för 

företagen. Kommunikationen genom detta sätt sker oftast på Internet men det är inget som säger 

att det endast behöver ske via den kanalen. Viral marknadsföring beskrivs som ”processen att få 

kunder att skicka vidare ett företags marknadsmeddelande till vänner, familj och kollegor”. Som 

tidigare nämnts är denna form av marknadsföring som ett virus och det kan ses tydligt i 

Hotmails
49

 marknadsföring som inte är så påkostad då användarna av deras tjänst marknadsför 

företaget varje gång de skickar e-post. Varje e-post meddelande avslutas nämligen med textraden 

” Get your private free e-mail at http://www.hotmail.com“. Denna mening spreds till 11 miljoner 

användare på 18 månader och detta tack vare att användarna själva stod för marknadsföringen 

varje gång de skickade ett e-post meddelande
50

. Viral marknadsföring ses också som ett grepp 

för framtidens marknad och utnyttjas mer och mer, men förståelsen kring denna 

marknadsföringsteknik är begränsad
51

. Ingen vet egentligen hur man ska förklara varför viral 

marknadsföring fungerar, och hur det fungerar.  

                                                 

46 Nilsson, T. (2000).  

47 Harris, G. (1999). 

48 Solomon M, Bamossy G och Askegaard S (1999)
 

49  
50 Kelly, E. (2000, November 27). 

51 Clarke III, I. (2005)  
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En av de mest kända marknadsföringskampanjerna som genomförts med viral marknadsföring är 

The Blair Witch Project som hade en budget på 2,5 miljoner dollar men tjänade 245 miljoner 

dollar på filmen. Innan filmen släpptes gick företaget som gjort filmen ut med att filmen var en 

dokumentär och skapade en hemsida för att visa detta tydligare. Detta gjorde att människor 

besökte hemsidan och skickade den vidare till vänner och familj
52

. Företagen som sysslar med 

denna form av marknadsföring är dock noga med att se till att ”rätt” personer sprider 

informationen vidare. Rätt personer i detta fall betyder personer som kan skapa en bra grund 

genom sitt kontaktnät för produkten
53

. Virala marknadsföringsstrategier kan klassificeras genom 

hur stort behov det finns för kundens aktivitet att skicka vidare företagets meddelande
54

. De 

gamla strategierna innehöll ett enkelt meddelande som sa ”Skicka detta till en vän” och användes 

för att marknadsföra webbaserade kalendrar, grattis kort och adressböcker. Den nya strategin är 

istället att företagen låter kunden aktivera sig genom att ladda ner ett program eller aktivt skicka 

vidare informationen den fått
55

.  

 

Viral marknadsföring via Internet brukar ofta skicka information till personer som inte aktivt 

söker efter information kring produkten företaget marknadsför, därför är det ingen prioritet för 

kunden att undersöka informationen den har fått
56

. Ändå visar undersökningar att 

svarsfrekvensen blir hög. En undersökning av Clarke III, visar att den virala marknadsföringen 

står för 60 % av dem som besöker en hemsida
57

. 

3.4.1 Ekbergs och Isakssons virala marknadsföring 

Enligt Ekberg och Isaksson är viral marknadsföring är ett företags sätt att sprida information till 

potentiella kunder. Informationen är styrd av företaget och når de potentiella kunderna via 

Internet och e-post.  Vidare menar författarna att det finns två kategoriseringar av viral 

marknadsföring: aktiv viral marknadsföring och passiv viral marknadsföring. Vid aktiv viral 

marknadsföring är kunden engagerad i att sprida informationen om en produkt eller tjänst vidare 

till andra individer. Vid passiv viral marknadsföring sprids företagets budskap automatiskt då 

kunden använder produkten eller tjänsten, även om kunden inte är engagerad i produkten eller 

tjänsten.  Viral marknadsföring handlar om att låta utomstående personer marknadsföra det egna 

företaget via Internet. Om marknadsföringen lyckas kan ett reklammeddelande spridas likt ett 

datorvirus till Internetanvändare med egen E-postadress
58

. 

3.5 Blackwells nivåer för word of mouth 

Vi har tidigare berört vad word of mouth definieras som av författare, men inte så mycket om det 

bakomliggande motivet som antingen ett företag eller en person kan tänkas ha som sändare. 

Detta motiv brukar generellt se annorlunda ut beroende på om det diskuteras om sändaren eller 

mottagaren. Blackwell har valt att dela upp dessa motiv i olika nivåer för att dra en tydlig linje 

                                                 

52 Bernard, G., & Jallat, F. (2001); Rasmusson, E. (2000, June 18).  

53 Bannan, K. J. (2000, June). Harvard Management Update (2000). ; Helm, S. (2000).  

54 Helm, S. (2000).  

55 Helm, S. (2000); Jurvetson, S., & Draper, T. (1998). 

56 De Bruyn & Lilien, (2003)  

57 Clarke III, I. (2005).
  

58 Ekberg, J. Isaksson F. (2000)  
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mellan de emotionella och praktiska motiven
59

. Anledningarna till att använda sig utav word of 

mouth kan se väldigt annorlunda ut. De fördelar som samtalen innebär för sändaren och 

mottagaren kan delas in i två grupper; emotionella och praktiska fördelar
60

. De emotionella 

fördelarna har främst med upplevd osäkerhet, både gällande produkten i sig men också den 

sambandsrelation som finns mellan de två parterna. Vad gäller praktiska fördelar rör det sig för 

mottagaren främst om ett enkelt och snabbt sätt att insamla pålitlig information om en viss 

produkt, tjänst eller företag, medan sändaren ges en chans att förstärka sin ställning i 

sambandsrelationen och ökar chansen av att få en framtida gentjänst. 

 

 

Emotionella Praktiska 

Mottagare 

+ minskad risk vid framtida 

beteende 

+ ökad säkerhet vid val 

+ minskad kognitiv dissonans 

+ ökad sannolikhet för acceptans 

hos en grupp eller individ 

+ mer information om alternativ 

+ mer pålitlig information 

+ mindre tidsåtgång för att söka 

information 

+ förbättrad relation med den andra 

parten 

Avsändare 

+ en känsla av makt och prestige 

genom att kunna påverka andras 

beteende 

+ stärkt position inom en grupp 

+ mindre tvivel rörande det egna 

beteendet 

+Möjlighet för diskussion 

+ ökad uppmärksamhet och status 

+ ökat antal personer med liknande 

beteenden 

+ ökad samstämmighet i gruppen 

+ tillfredsställelse genom verbalt 

uttryck 

Modell 1. Blackwells nivåer för word of mouth 

3.6 Silvermans nivåer om word of mouth 

Silverman delar in word of mouth i nivåer, där han rangordnar dem från -4 till +4, beroende på 

om det är en positiv eller negativ spridning i meddelandet. Vi har valt att illustrera nivåerna i en 

egenproducerad modell. Vi vill belysa dess betydelse då modellen tydligt visar hur word of 

mouth kan utnyttjas i en marknadsföringskampanj eller analys. Denna modell vore idealisk om 

vi skulle analysera produkten Iphone på Prisjakt.nu, istället för som nu analysera om 

kommunikationen kan klassas som word of mouth efter vår definition. För en mer utförlig 

förklaring på de olika nivåerna se bilaga
61

. 

                                                 

59 Blackwell, R. D., P. W. Miniard, et al. (2001).  

60 Se modell 1
 

61 Se bilaga 1. Silvermans nivåer om word of mouth 
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Modell 2. Silvermans nivåer om word of mouth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minus 4 

Produkten, tjänsten eller 

företaget har hög publicitet, 

men väldigt negativ word of 

mouth. Ofta en offentlig 

skandal. 

Minus 3 

Kunder och konsumenter har 

dock samma beteende som 

ovan. Dock ingen offentlig 

skandal. 

Minus 2 

Personer har negativa åsikter 

om tjänsten, produkten eller 

företaget men pratar inte 

självmant om det med andra. 

Minus 1 

Samma som ovanstående, men 

här kan företagets rykte räddas 

med en annan form av 

marknadsföring. 

Noll 

Här befinner sig de flesta produkter, 

tjänster eller företag i konsumentens 

ögon. Word of mouth-påverkan är 

obefintlig. 

Plus 1 

Samma som ovanstående, men här 

ger inte kunden självmant positiv 

kritik till andra potentiella kunder. 

Plus 2 

Den potentiella kunden är 

optimistisk och entusiastisk 

gällande produkten, tjänsten eller 

företaget och ger självmant positiv 

kritik. 

Plus 3 

I denna nivå är den potentiella 

kunden om än mer optimistisk än 

föregående nivå och försöker 

självmant övertyga andra om att 

tycka likadant. 

Plus 4 

På denna nivå är den potentiella 

kunden väldigt mån att prata 

frekvent om produkten, tjänsten 

eller företaget. Försäljningen för 

företaget ökar markant. 
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4 Jämförelse mellan olika teorier i begreppet word of 

mouth 

Word of mouth är enligt oss ett begrepp som används av privatpersoner, företag och 

organisationer på olika sätt. Begreppet har idag olika betydelser och detta har för oss skapat 

problem då vi har som avsikt att kartlägga dess förekomst på Internetforumet Prisjakt.nu. Därför 

har vi valt att göra en jämförelse av teorier, där vi ställer författare, forskare och teorier mot 

varandra, jämför och tar ut gemensamma förklaringsfaktorer och konkurrerande faktorer, för att 

komma fram till egen begreppsdefinition. 

4.1 Genomförande 

Vi har valt att göra en jämförelse mellan några teorier av begreppet word of mouth för att ge 

underlag till vår andra och tredje frågeställning. Denna jämförelse sker i avgränsad form och ser 

inte till alla relevanta teorier om word of mouth som finns. Urvalet är strategiskt och har skett så 

för att ge utrymme till de övriga frågeställningarna. Vi kommer inte att utgå från ett induktivt 

eller deduktivt perspektiv, men istället har vi valt att bygga våra teorier på en mix av empiri och 

teori för att kunna göra nya iakttagelser under forskningens gång, även kallat Grounded 

Theory
62

. Blandningen av induktivt och deduktivt perspektiv ger oss möjlighet att se likheter och 

skillnader i de teorier som presenteras mot våra egna erfarenheter av begreppet, för att sedan 

tolka texten och bilda en egen teori om vad word of mouth är. Vi kan inte se till alla teorier som 

läggs fram i litteraturstudien, utan istället kommer vi att gå efter tre steg som tar fram 

nyckelförklaringarna och konkurrerande förklaringar. Vi kommer att detaljstudera ett mindre 

antal utförliga teorier, för att försöka hitta förklaringsfaktorer, gemensamma förklaringsfaktorer 

och konkurrerande faktorer. Detta anses vara att föredra då vårt syfte med jämförelse är just en 

detaljstudie
63

.  

 

Som grund för vår jämförelse av teorier ligger vår litteraturstudie. För att första kunna bryta ner 

begreppet har vi valt att först se till hur författarna förklarar word of mouth som begrepp, inte 

dess användningsområde. Vi har valt att benämna begrepp som har samma förklaringsfaktorer 

för word of mouth, även om de av författarna kallas buzz, viral marknadsföring eller word of 

mouth marketing. Vi tittar på hur begreppen förklaras, och placerar därefter in dem i de olika 

benämningarna.  

 

 

                                                 

62 Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L. (2004).  

63 Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L. (2004).  
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4.2 Förklaringsfaktorer för word of mouth 

Godfrey Harris teori om word of mouth är att det är en form av direktkommunikation på 

interpersonell nivå. Kommunikationen kan ske via mun-till-mun, telefon eller Internet, men har 

kravet på att kommunikationen måste ske mellan minst två individer som känner varandra och är 

engagerande och nyfikna på det aktuella ämnet. Nilssons teori om word of mouth är att det är en 

kontrollerbar form av ryktesspridning. Engel, Blackwell och Kegerreis menar att word of mouth 

är en form av marknadsföring som förlitar sig på att nöjda konsumenter sprider budskapet vidare 

via interpersonell kommunikation. Word of mouth enligt Stokes och Lomax definieras som 

personlig kommunikation som avser att förmedla information om produkter, tjänster eller företag 

till en mottagare som anser att sändaren är opartisk. Word of mouth är en interpersonell 

kommunikation om olika varor, produkter eller tjänster mellan människor som är oberoende av 

företaget enligt Silverman.  

 

Word of mouth är en självgenererande marknadsföringsform där personer rekommenderar 

produkter till andra personer, som i sin tur rekommenderar vidare produkten, och 

ryktesspridningen ökar således. Rosen menar att det är summan av denna ryktesspridning, kallat 

buzz, som definieras som word of mouth Nästa steg för att kunna definiera word of mouth som 

begrepp är att utse gemensamma och konkurrerande beståndsdelar i begreppet. Vi har endast valt 

ut faktorer som gemensamma förklaringsfaktorer om den har stöd från alla författare. 

Konkurrerande faktorer utses om det är endast en eller max två författare av samtliga som påstår 

något konkurrerande om begreppet
64

. 

4.2.1 Gemensamma förklaringsfaktorer för word of mouth 

Vi har funnit dessa övergripande faktorer som litteraturen förklarar på samma, eller i stort sett 

med samma förklaring. Vi har genom att jämföra teorier i litteraturen kunnat se hur 

beståndsdelar av begreppet förklaras och efter detta dragit slutsatsen att följande punkter är de 

gemensamma förklaringsfaktorer som återfinns i litteraturen. 

• Word of mouth är en form av interpersonell kommunikation 

• Mottagaren av word of mouth är oberoende av sändaren 

• Word of mouth är självgenererande ryktesspridning 

• Word of mouth kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun 

• Word of mouth marketing sker strategiskt 

• Word of mouth är ryktesspridning om ett företag, produkt eller tjänst. 

4.2.2 Konkurrerande faktorer för word of mouth 

• Ryktesspridning definieras som buzz. Word of mouth definieras även det som ryktesspridning, 

fast av fler forskare.   

• Word of mouth kan ske strategiskt och är kontrollerbar. Silvermans nivåer om word of mouth 

konkurrerar med detta. Vi hävdar därför att de två begreppen måste ha blandats ihop. Vi vill 

därför belysa att strategisk word of mouth marketing kan vara kontrollerbar, men inte word of 

mouth, för då sker det strategiskt och blir per automatik word of mouth marketing. 

                                                 

64 Framställningen i kapitel 4 bygger på kapitel 3. Llitteraturstudie.
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
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• Elektronisk word of mouth skiljer sig åt från sedvanlig word of mouth då en sändare eller 

mottagare har möjlighet att vara anonym på Internet. 

• På Internet kan word of mouth-kommunikationen ske mellan personer som inte känner 

varandra. Detta konkurrerar med Harris teori om att personer måste känna varandra och vara 

engagerade. 

• Solomon anser att det är viktigt för företag att identifiera opinionsledare för att få bästa effekt 

med word of mouth. Det är väldigt sällan opinionsledare inte är medvetna om dess makt i 

samhället, därav konkurrerar detta med att flera förklaringsfaktorer menar att mottagaren är 

oberoende av sändaren. Word of mouth marketing förklaras dock med Solomons tankar, därför 

väljer vi att kalla det word of mouth marketing, istället för word of mouth. 

• Vid aktiv viral marknadsföring är kunden engagerad i att sprida informationen om en produkt 

eller tjänst vidare till andra individer. Detta liknar word of mouth marketing. 

4.3 Slutsatser 

Word of mouth är interpersonell kommunikation, där självgenererande ryktesspridning om 

företag, produkter eller tjänster kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun. Två 

konkurrerande faktorer gör att begreppen elektronisk word of mouth och word of mouth 

marketing skiljer sig från word of mouth, men bara marginellt. Elektronisk word of mouth 

fungerar efter samma principer som word of mouth, förutom att sändaren och mottagaren har 

möjlighet att vara anonym. Sett till definitionen av word of mouth, så får ingen av de två 

kommunicerande parterna i ett word of mouth-samtal ha något kommersiellt intresse för den 

produkt, tjänst eller det företag som diskuteras vilket innebär att samtal med säljare inte 

innefattas.  Per definition kan slutsatsen då dras att word of mouth marketing, är word of mouth, 

fast med strategiska avsikter, och med säljare inblandade. Gemensamt för ovannämnda 

konkurrerande faktorer är att de omsluter en process där minst två personer kommunicerar kring 

en kommersiell produkt, tjänst eller ett företag. Vi har därför kommit fram till att den 

övergripande gemensamma nämnaren för word of mouth är att det innefattar interpersonell 

kommunikation. En annan viktig övergripande del i begreppet word of mouth är den del vi 

benämner som självgenererande ryktesspridning. Det är en förutsättning för word of mouth att 

spridas utom kontroll för att det skall kallas word of mouth, om spridningen är kontrollerad, blir 

det enligt vår jämförelse, word of mouth marketing. Vi kommer därför att utgå ifrån följande 

definition av word of mouth vid de andra frågeställningarna: 

 

”Word of mouth är interpersonell kommunikation, där självgenererande ryktesspridning om 

personer, företag, produkter eller tjänster kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun-

kommunikation”.  
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5 Problemdiskussion 

Detta kapitel är avsett för att påvisa forskningens problematik och problemföreställningar. I 

avsnittet kommer syftet och argumentationer för forskningens processer att påvisas. 

5.1 Problemformulering 

För att kunna gå vidare med forskningsprocessen har vi valt att exemplifiera vad vi som 

kommunikationsstudenter anser att word of mouth är i jämförelse med de teoretiska 

definitionerna av begreppet. Som första tanke, finner vi att word of mouth utanför Internet 

existerar efter två principer som elektronisk word of mouth inte gör. Word of mouth förutsätter 

att personer känner till varandra, och att samtalet sker någorlunda privat eller inom ett privat 

nätverk för att sedan sprida sig. Elektronisk word of mouth kan ske anonymt och kan övervakas 

av vem som helst. Om vi sedan ska förklara word of mouth som begrepp utefter vår empiriska 

uppfattning menar vi att det är ett interpersonellt samtal antingen på Internet, telefon eller i en 

fysisk närvarande verklighet som innefattar ryktesspridning om en produkt, tjänst eller ett företag 

där sändaren och mottagaren är oberoende av varandra. Word of mouth marketing är i princip 

samma sak, förutom att här är sändaren beroende av det företaget eller den tjänsten som 

information belyser. Vi vill i nästa steg i denna forskningsprocess se om de teoretiska 

definitionerna på word of mouth och dess underkategorier såsom buzz och viral marknadsföring 

etc, egentligen behövs, eller om det bara existerar word of mouth och word of mouth marketing. 

Delsyftet med denna forskning är att studera och analysera kommunikationen som sker på 

forumet, för att kunna klassificera om det är inom word of mouth eller ej. Detta kan ske via 

forum – då möjligheten att kunna umgås med andra människor via Internet har ökat markant de 

senaste tio åren. Människor söker sig till forum för de vill diskutera, men de vill även bygga på 

sin sociala kompetens. Diskussioner på forum kan handla om allt från reklam till vädret, vilket 

tyder på att Internet nästan kan förknippas med verkliga diskussioner och även word of mouth. 

5.2 Syfte 

Det övergripande syftet med undersökningen är att sammanställa teoretiska begrepp och 

betydelser för word of mouth som begrepp, för att sedan utföra en en jämförelse av teorier för att 

bilda en forskningsbar definition om vad begreppet word of mouth innebär. Detta på grund av att 

begreppet inte har en bestämd innebörd för att kunna användas i andra forskningsuppgifter. Vi 

behöver därav göra denna teorijämförelse för att kunna gå vidare till vår andra frågeställning, 

som är beroende av innebörden av word of mouth. Det andra syftet är att testa definitionen som 

arbetas fram i teorijämförelsen på ett konkret fall. Vi kommer därför att analysera 

diskussionsinläggen gällande Apple Iphone på Internetforumet Prisjakt.nu för att se om 

kommunikationen på ett Internetbaserat forum kan klassas som word of mouth eller ej.  

 

Vi kommer att utgå från en analys av Iphone på forumet för att avgränsa oss till en produkt som 

ännu ej inte är släppt än, grundat på empirisk erfarenhet om produktlansering.  Genom vår studie 

vill vi exemplifiera vad word of mouth är och dess användningsområde. Vi vill se om de 

klassiska definitionerna på word of mouth är samma som vår empiriska tolkning av de teorier vi 

presenterat. Vi vill även studera om det finns någon skillnad mellan elektronisk word of mouth 

och andra former av word of mouth. 
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5.3 Problemställning och förtydligande 

Problemområdet för vår del är att grunden i begreppet word of mouth inte längre går att utgå 

ifrån när en analys av dess förekomst skall göras, då det enligt oss inte finns någon absolut 

definition på vad begreppet innebär, eller vilka skillnader som eventuellt finns i dess olika 

närbesläktade begreppsdefinitioner. Vi har därför valt att ha som första utgångspunkt att 

formulera avståndet mellan det vi vet och det vi vill veta. Vi har då arbetat efter följande 

arbetssätt; 

 

Problemformuleringsprocessen
65

 – Vad vet vi och vad vill vi veta? 

Identifiera problemställningen
66

 - Vad är problemet? 

Motivera problemställningen
67

 - Varför ska det undersökas? 

Precisera problemställningen - Hur ska frågeställningen se ut? 

Operationalisera problemställningen
68

 - Exakt vad i empirin och teorin ska vi titta på för att få 

svar? 

5.3.1 Preciserade frågeställningar 

Vårt syfte har lett fram till följande frågeställningar: 

o Hur kan word of mouth tolkas som begrepp? 

o Kan kommunikation på Internetforumet Prisjakt.nu liknas vid vår definition av word of 

mouth? 

o Finns det någon skillnad på word of mouth på Internetforum mot elektronisk word of 

mouth enligt tidigare forskning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

65 Se kapiel 5.1 Problemformulering. 

66 Se kapitel 2 Syfte och Problemställning 

67 Se kapitel 1.3 Motiv för ämnesval
 

68 Se kapitel 4 Litteraturstudie 
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6 Redovisning av material och metod 

Här belyser vi vårt val av en kvantitativ metod och förklarar vilket material vi har använt oss av. 

En motivering av vårt urval till undersökningen och de olika faser vi använt oss av förklaras 

också i denna del. 

6.1 Förförståelse 

Författarna av denna uppsats är väl insatta i word of mouth och dess användningsområden. Även 

ett gediget intresse för begreppet var en av anledningarna till att forskningen ägde rum. En av 

författarna har under en längre tid varit aktiv i det aktuella Internetforumet och har även skrivit i 

forumet, dock ej i diskussionsinlägg som är material till denna forskning. Internet är något som 

alla författarna använder aktivt, både i arbete och fritidssysselsättningar. Vi är väl insatta i 

Internetspråk och dess utformning och har en hög datorvana. Vi vill poängtera detta och med 

denna motivering försvara vårt grundliga angreppssätt när det gäller dessa ovannämnda aspekter. 

Ingen av författarna har dock tidigare behandlat det aktuella fenomenet utifrån en vetenskaplig 

angreppspunkt. 

6.2 Metodansatser 

Detta kapitel är främst avsett för den andra frågeställningen i undersökningen. Det finns två 

huvudsakliga metodologiska angreppssätt i kommunikationsvetenskaplig forskning, en 

kvantitativ metod som behandlar hårddata, och en kvalitativ metod som behandlar mjukdata. Vi 

har valt att använda oss utav båda dess metodologiska angreppssätt för att kunna bilda en så 

komplett helhetssyn som möjligt. Att använda oss utav bara en kvantitativ metod skulle enligt 

oss bara ge ytlig kunskap. För att få en djupare insikt i begreppet word of mouth har vi därför 

valt att göra en jämförelse av teorier som sedan appliceras på den kvantitativa undersökningen i 

form av variabelvärden. För att inte skapa förvirring väljer vi att benämna sekundära 

undersökningen för kvantitativ just nu, vi återkommer senare till en förklaring till detta. I en 

kvantitativ innehållsanalys översätts forskningsfrågorna till beskrivningsvariabler. 

Beskrivningsvariablerna i sin tur består av frågor vi kommer att ställa till det insamlade 

materialet. Operationaliseringen blir sedan ett kodschema och dess värden överförs till ett 

analysprogram
69

.  

”Innehållsanalysen är ett forskningsredskap för det objektiva, systematiska och kvantitativa 

beskrivandet av manifest kommunikationsinnehåll”
70

. 

Utöver detta har vi även valt att kombinera metoderna till vår andra frågeställning, men där för 

att skapa utrymme till tolkning när vi diskuterar resultatet längre fram. Till följd av projektets 

omfattning och valet av att göra en jämförelse av teorier, valdes en kvantitativ ansats för att göra 

greppbar begränsning av forskningsområdet. Metodvalet som är en blandning av kvantitativa och 

kvalitativa ansatser bidrar som vi nämnt tidigare att vi varken utgår från ett induktivt eller 

deduktiv perspektiv, utan istället en blandning som gör att vi kan fokusera på de mest väsentliga 

aspekterna inom forskningsområdet.  
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Innan vår kvantitativa undersökning utförde vi en grundlig jämförelse av teorier med tidigare 

forskning, teorier och empiri som utgångspunkter, men förbehöll oss rätten att under 

teorijämförelsens gång tillföra, ändra eller ta bort tidigare forskning, teorier och empiriska 

utgångspunkter för att kunna ha möjlighet att se andra angreppssätt. Detta arbetssätt kallas 

Grounded Theory
71

, eller enligt Hartman för en form av interaktiv induktion
72

.  

Vi motiverar detta val med att vi vill lämna utrymme till tolkningen redan i 

variabelskapandesfasen, då variabelfrågeställningarna är tolkningsfrågor som vi kommer 

argumentera för i resultatavsnittet. Anledningen till detta är för datainsamlingsprincipen, 

variabelvärdena och analysverktygen är kvantitativa. Skillnaden vi vill poängtera är att våra 

beskrivningsvariabler är frågeställningar som är typiska att använda när en kvalitativ textanalys 

görs
73

. 

6.3 Material 

För att få en översikt av begreppet word of mouth har vi utfört en litteraturstudie. Materialet som 

låg grund till denna litteraturstudie har varit en blandning av teori och empiri. Detta belyser vi i 

kapitel 7. Till den kvantitativa undersökningen har materialet bestått av en tråd i 

diskussionsforumet Prisjakt.nu, med en svarsfrekvens som täcker diskussionen om Iphone innan 

den släpptes, under tiden den var släppt och efter den hade släppts i USA. Diskussionen består av 

35 sidor och ca 900 inlägg. Insamlingen av detta material täcker upp en tidsperiod från tidig vår 

2007, fram till början av november 2007. Insamlingsförfarandet vid forskning som denna kan 

liknas vid en medieetnografisk datainsamling via observation
74

. 

6.4 Urval 

För vår jämförelse av teorier har urvalet skett strategiskt, och har skett så för att ge utrymme till 

den andra frågeställningen. Detta belyser vi i kapitel 7. Urvalet för de andra frågeställningarna 

har skett enligt huvudandelsprincipen, dvs. vi kodar det huvudsakliga materialet och bortser från 

resten. Om diskussionen inte längre belyser Iphone utan istället belyser något irrelevant för 

undersökningen mellan författare till inläggen, så har vi valt att inte bedöma innehållet efter 

word of mouth, utan istället analysera informationen som en del av helhetsbilden. Detta för att 

informationen i sig är viktig för att se hur diskussionen framskrider, även om vissa fall inte 

belyser word of mouth. Anledningen till att vi valde just Internetforumet Prisjakt.nu var ett 

bekvämlighetsurval som vi motiverar med att innan forskningen startades så var Prisjakt.nu det 

teknikinriktade Internetforum som vi kände till genom ryktesspridning.  
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Sidan hade ett gott rykte bland vår sociala umgängeskrets, och eftersom det är just word of 

mouth vi undersöker anser vi att det är ett väldigt passande urval att välja ett Internetforum som 

vi själva har fått reda på via ryktesvägar. Vi bygger vårt urval på ett enstaka diskussionsforum 

vilket ur forskningsperspektiv kan ses som otillräckligt. Som första tanke kring detta, ansåg vi att 

det skulle vara en alltför omfattande uppgift att undersöka mer än ett forum. Som ett andra 

problem kan det ses som otillräckligt att bara analysera ett enstaka diskussionsinlägg. Vi vill 

poängtera att vi är medvetna om denna otillräcklighet, och vi vill försvara vårt agerande genom 

att belysa att det valda diskussionsinlägget sträcker sig över 35 sidor och ca 900 inlägg, och 

berör tiden innan, under och efter Iphone släppts på marknaden. Vår analys bygger på 6 

stickprov av dessa diskussionsinlägg. Stickproven fördelar sig per årstid, och i vårt fall uppdelat i 

3 perioder sammanlagt, varav 2 stickprov per period. Diskussionsinläggen i stickproven följs upp 

av 9 efterföljande diskussionsinlägg för att följa hur kommunikationen utvecklas. Sammanlagt 

antal diskussionsinlägg var 60st.  

 

Anledningen till att det har tagits två stickprov för varje tidsperiod är för att vi ska få en bättre 

bild av hur diskussionerna på forumet förändras under tidsperioden före, under och efter Iphone 

lanserades på marknaden. Det slumpmässiga urval är det urval som passar bäst för vår 

undersökning då vi omöjligt kan göra ett helhetsurval då det skulle ta för mycket för mycket tid i 

anspråk.Vi är också medvetna om att vår reliabilitet är ett problem då det är svårt att få ett 

likadant resultat om vår undersökning skulle upprepas av en annan forskare. Detta kan 

händelsevis vara om stickproven av en annan forskare skulle visa sig vara en intern diskussion av 

två forumanvändare som inte berör diskussionsinlägget i sig. En sådan diskussion skulle till 

exempel kunna vara ett samtal som inte rör produkter utan istället interpersonellt samtal i 

socialiseringsyfte, och det går då inte mäta ryktesspridningen om produkter, om dialogen inte 

existerar. För våra tre tidsperioder har vi utgått från Svenssons tre händelsefaser
75

, och bildat en 

egen modell för analysindelning som kan anpassas på word of mouth och kan följa ett 

reaktionsmönster när nya produkter, tjänster eller företag ska släppas på marknaden. Detta skall 

ej förväxlas med beskrivningsvariabler då dessa faser är tillämpade för att kunna peka på 

reaktionsmönster och jämföra hur kommunikationen ser ut vid olika tidpunkter innan, under och 

efter en produkt släppts på marknaden. 

6.4.1 Försnacksfasen 

Här är information om produkten, tjänsten eller företaget är begränsad och den information som 

finns tillhanda är lösa rykten med få fastställda källor. Vi utför två stickprov under denna 

tidsperiod för att följa diskussionen. Sträcker sig från 9 januari 2007 till 27 april 2007.  

6.4.2 Reaktionsfasen 

Här finns produkten, tjänsten eller företagen finns tillhanda på marknaden och informationen om 

dess funktioner, positiva och negativa reaktioner florerar. Vi utför två stickprov under denna 

tidsperiod för att följa diskussionen. Sträcker sig från den 30 juni 2007 till 22 augusti 2007. 
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6.4.3 Eftersnacksfasen 

Här har produkten, tjänsten eller företaget har etablerats och diskuterats under en tidsperiod på 

minst 2 månader, och eventuella förbättringar, rykten om uppföljningar på produkten, tjänsten 

eller företaget diskuteras. Vi utför två stickprov under denna tidsperiod för att följa diskussionen. 

Sträcker sig från den 1 oktober 2007 till 29 november 2007. 

6.4.4 Förklaring av faser 

Det principiella förfaringssättet är utfört för att vi vill med detta urval täcka upp de tre 

tidsperioderna före, under och efter lanseringen av Iphone för att kunna se hur dialogen utvecklas 

och om det kan klassas som word of mouth. Ett sådant urval gynnar vår möjlighet att kunna 

generalisera resultaten av analysen till andra Internetbaserade forum som diskuterar produkter, 

tjänster eller företag
76

. Risken med detta förfaringssätt är att det kan uppstå ett bortfall i det 

utvalda materialet då stickproven sträcker sig över olika tidsperioder, och dialogen kan var mer 

aktivt vid en tidsperiod än en annan tidsperiod, samt att diskussionsforumet är Internetbaserad, 

vilket bidrar till att diskussionsforumet kan ha varit inaktivt då underhållsarbete av forumet har 

skett. Även skillnader i omfattning hos en enstaka författares inlägg är en aspekt som kan 

innebära problem för stickproven då en enstaka kommentar i princip inte behöver säga 

någonting, och ett annat inlägg som är mer omfattande med beskrivningar och källor kan säga 

väldigt mycket. Detta är två aspekter vi kommer ha i åtanke vid analysen av materialet. 

6.5 Beskrivningsvariabler 

Detta avsnitt är avsett för den kvantitativa undersökningen på Internetforumet Prisjakt.nu. 

Vi kommer här att belysa hur vi har gått tillväga för att komma fram till de 

beskrivningsvariabler som använts för att undersöka förekomsten word of mouth.  

Beskrivningsvariablerna är kopplade till delarna i diskussionen som berör hur och vad som 

diskuteras på Prisjakt.nu. Vad som diskuteras i stickprovet utläses genom att dels studera 

författarnas innehåll i sina inlägg samt att följa upp svarsfrekvensen i stickprovet. Vi har delat 

upp den kvantitativa analysen i två avsnitt, varav första avsnitten är en kvantitativ översikt, och 

det andra avsnitten är en tolkning av samma data där vi exemplifierar hur vi tänker. Vi har valt 

rikta frågor till stickproven utifrån vår teorijämförelse av word of mouth där vi kom fram till 

följande benämning; ”Word of mouth är interpersonell kommunikation, där självgenererande 

ryktesspridning om personer, företag, produkter eller tjänster kan ske via telefon, Internet eller 

mun-till-mun-kommunikation”
77

. Begreppsdefinitionen är enligt oss specialinriktad just på word 

of mouths egenskaper och vi har därför valt att utveckla våra kvantitativa beskrivningsvariabler 

utefter begreppsdefinitionen. Denna begreppsdefinition har sedan lett vidare till följande 

variabelfrågeställningar: 

1. Är kommunikationen interpersonell? 

2. Är kommunikationen självgenererande ryktesspridning? 
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3. Avser författaren av diskussionsinlägget att det är strategiskt självgenererande 

ryktesspridning?  

4. Är informationen i kommunikationen kommersiellt inriktad? 

5. Finns det någon information om källan till den eventuella ryktesspridningen är 

ursprungligen från telefon, Internet eller mun-till-mun-kommunikation? 

6.6 Kodbok 

Detta avsnitt är avsett för att redogöra för vår tolkning av beskrivningsvariabler till den 

kvantitativa undersökningen. Vi kommer att förklara varje variabel för sig, dess innebörd och 

hur vi kommer att analysera texten utefter dess värden.  

Vi har identifierat två viktiga aspekter när vi kodat beskrivningsvariablerna i detta avsnitt. Den 

första aspekten är att ha auktoriteter i åtanke. Detta kan liknas vid strategiskt utsedda personer 

vid word of mouth marketing, fast här förutsätter vi att personerna oberoende av produkten, 

tjänsten och företaget. Det anseende personen har är personligt för dess åsikter och 

argumentationsteknik och retoriska skicklighet, mindre för dess rekommendationer. Vi vill 

poängtera detta i ett tidigt stadium för att uppmärksamma på när tveksamheter uppstår i 

tolkningen av variabel 4 så har vi alltid valt att bortse från denna auktoritet, och se på 

kommunikationen istället för författaren av inlägget.  

Den andra aspekten är att vi inte har tillgång till Prisjakt.nu´s register och spårningsverktyg, på 

så sätt kan vi inte heller med 100 % säkerhet tolka om en användare på forumet är neutral eller 

anställd av ett företag för att antingen prata väl om en produkt, eller prata illa om en 

konkurrerande produkt. När en sådan situation uppstår har vi valt att svara nej, förutom när det är 

väldigt uppenbart att det är ett företag, eller en person med liknande intressen som ligger bakom. 

Dessa två aspekter är främst riktade till beskrivningsvariablerna tre och fyra. 

6.6.1.1 Kodning av variabel 1: Är kommunikationen interpersonell? 

Med denna variabel avser vi att studera och tolka om informationen som skrivs i inlägget 

efterfrågar ett svar, eller att informationen är svar på någon annans inlägg och därav skapar en 

diskussion. Vi tolkar efter begreppet interpersonell kommunikations principer
78

. 

6.6.1.2 Kodning av variabel 2: Är kommunikationen självgenererande 

ryktesspridning? 

Med denna variabel avser vi att studera och tolka om informationen som skrivs i inlägget inte är 

menat från författarens synvinkel att ha strategiska avsikter. Detta kan antingen handla om att en 

privatperson styr mot en produkt av egna personliga skäl och erfarenheter. Om en person pratar 

väl om en produkt, eller drar jämförelser mellan produkter utan källanvisningar så har vi räknat 

detta som självgenererande ryktesspridning. 
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6.6.1.3 Kodning av variabel 3: Avser författaren av diskussionsinlägget att det är 

strategiskt självgenererande ryktesspridning? 

Med denna variabel avser vi att studera och tolka om informationen som skrivs i inlägget är 

menat från författarens synvinkel att strategiska avsikter. Detta kan antingen handla om att en 

privatperson styr mot en produkt som de har blivit tillsagda av företag eller organisation att göra, 

eller att ett företag eller organisationen själva är inne i diskussionen och pratar väl eller 

manipulerar informationen. Som nämndes tidigare, har vi inte tillgång till Prisjakt.nu´s register 

och spårningsverktyg, detta leder till att den variabel inte är mätbar till hundra procent utan 

baserar sig på vår tolkning av informationen i diskussionsinlägget, grundat på vår 

begreppsdefinition och konkurrerande faktorer samt gemensamma förklaringsfaktorer i 

teorijämförelse en. Vi valde här även att använda oss av hela begreppsdefinitionen för att kunna 

hitta en motpart till dess innebörd, här med vissa konkurrerande och gemensamma 

förklaringsfaktorer som stöd
79

.  

6.6.1.4 Kodning av variabel 4: Är informationen i kommunikationen kommersiellt 

inriktad? 

Med denna variabel avser vi att studera och tolka om informationen som skrivs i inlägget, 

oavsett intention från författarens synvinkel, kan ha kommersiellt innehåll. Detta kan antingen 

handla om att en privatperson omedvetet styr mot, eller bort från en produkt eller gör reklam för 

ett företag eller organisation. Vi har här gjort en tolkning av Silvermans nivåer av word of mouth 

och applicerat dess grundprinciper på kodningen
80

. Med andra ord undersöker vi om andra 

användare på forumet kommer att bli intresserade eller förkasta produkten just på grund av detta 

inlägg.  Likadant har vi åtanke om det är strategiskt placerad reklam även här som föregående 

period. Detta för att återkoppla till vår definition om word of mouth där kommunikationen just 

ska handla om företag, tjänster, personer eller produkter. 

6.6.1.5 Kodning av variabel 5: Finns det någon information om källan till den 

eventuella ryktesspridningen är ursprungligen från telefon, Internet eller 

mun-till-mun-kommunikation? 

Med denna variabel avser vi att studera och tolka informationen som skrivs i inlägget, oavsett 

intention från författarens synvinkel, kan innehålla någon hänvisning till källor antingen från 

telefon, Internet eller mun-till-mun-kommunikation. Detta kan antingen handla om att en 

privatperson omedvetet avslöjar att det är ett företag som styrt privatpersonen mot en viss 

produkt, tjänst eller företag. 

6.7 Intern validitet 

Vi har valt att bekräfta vår forsknings validitet efter följande tre principer.  

1. Överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationella indikatorer  

2. Frånvaro av systematiska fel 

3. Vi undersöker det vi påstår att vi undersöker
81

.  
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Dessa tre definitioner benämns även som begreppsvaliditet och resultatvaliditet, där den 

sistnämnda definitionen syftar på om vi undersöker det vi påstår att vi undersöker
82

. Vi har 

undersökt det vi ska undersöka då vi fått svar på de frågor vi ställt. Vi har arbetat systematiskt 

och målinriktat för att få relevanta data och för att våra frågeställningar skall kunna besvaras. En 

tendens som bör uppmärksammas med Internetspråk i ett Internetforum är att dialogen som förs, 

ofta brukar belysa något annat än vad den ursprungliga författaren hade som avsikt för att belysa. 

Det bidrar till att en analys av Internetspråk och Internetforum blir komplicerad och inte kan 

generaliseras till samma grad som annan forskning utanför Internet i kontrollerade miljöer kan 

generaliseras. Foruminläggen i detta fall är därför högst relevanta för vår undersökning. Om 

foruminläggen är kortfattade utan större innebörd så innebär det ett tolkningsproblem för oss, 

men vi har ändå valt att använda oss av stickprov då undersökningen på så sätt inte kan påstås 

vara styrd genom att vi har valt ut foruminlägg som vi personligen anser passar undersökningen. 

Detta har gjort att vi har kunnat besvara våra frågeställningar utefter en forskningsetiskt korrekt 

datainsamling, där vi ville undersöka om diskussioner på forum kan klassas som word of mouth. 

De data vi samlat in gör att vi kunnat undersöka om dessa diskussioner har utvecklas från och till 

word of mouth eller inte. 

6.8 Extern validitet 

Kortfattat innebär extern validitet att en generalisering skall kunna tillämpas på en större grupp.  

Vi anser att vår undersökning går att generalisera till en större grupp med motiveringen att våra 

informanter i undersökningen är anonyma, av olika kön, bakgrund och ålder. Däremot är vi 

medvetna om en generaliseringsgrad endast tillämpad på svenska Internetforum, då andra 

faktorer gör att vi inte kan uttala oss om att vår forskning är tillämpbar på internationell nivå. Vi 

vill också poängtera att generaliseringsgraden gentemot samhället är god, då ett samhälle också 

innefattar människor med olika former av anonymitet, kön, bakgrund och ålder. Vi anser därför 

att forskningen är av relativt god extern validitet med föregående motivering som bakgrund. 

 

6.9 Reliabilitet 

I vetenskapliga sammanhang är det viktigt att observationerna och undersökningarna uppfyller 

kraven på reliabilitet. Hartman väljer att omnämna detta som pålitlighet.
83

 Detta har att göra med 

att det ska kunna göra samma observation upprepade gånger och att andra ska kunna göra samma 

observationer. I vår litteraturstudie har vi använt oss utav ytterpunkterna av forskares definitioner 

för att kunna forma vår egen definition.  Det som talar mot denna form av studie är att vi inte 

gick ner på djupet av varje forskares definition. Däremot anser vi vår undersökning har god 

reliabilitet då vi sökte en samlad bild av vad begreppet innebär, genom att jämföra så många 

forskares definitioner som möjligt för en studie på denna nivå. Att studera varje forskares 

definition på djupet hade varit allt för omfattande.  
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Vår undersökning av internetforumet Prisjakt.nu anser vi vara av god reliabilitet, då vi skulle 

kunna ta våra variabler från denna undersökning och applicera dem på de flesta internetforum. 

Vi anser alltså att variablerna för att kunna utröna om word of mouth går att applicera på 

internetforumet prisjakt.nu går att använda på andra forum för att studera om kommunikationen 

går att klassificeras som word of mouth. Således är inte vaiablerna beroende av Prisjakt.nu eller 

Apple Iphone, utan endast av vår definition av word of mouth. 
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7 Analys av material 

Detta avsnitt är avsett för att redogöra för de resultat vi har uppnått i den kvantitativa analysen 

av Internetforumet Prisjakt.nu. För resultat till teorijämförelsen hänvisar vi till kapitel 4 för en 

mer grundlig redogörelse. Vi kommer dock att redovisa vår slutgiltiga definition av 

teorijämförelsen i detta kapitel, för att öka förståelsen för analysen av det kvantitativa 

materialet. Resultatet kommer inte att diskuteras utförligt, utan presenteras formellt och 

eventuella tendenser kommer att belysas och diskuteras. Tolkning och reflektion av dess 

innebörd kommer att debatteras i diskussionskapitlet. Vi kommer att redovisa analysen efter 

tendenser, och jämföra faser för att belysa tendenser som vi poängterade tidigare. De insamlade 

data som fanns till vårt förfogande analyserades med hjälp av analysprogrammet SPSS. 

7.1 Resultatredovisning 

”Word of mouth är interpersonell kommunikation, där självgenererande ryktesspridning om 

personer, företag, produkter eller tjänster kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun-

kommunikation”
84

. 

7.1.1 Interpersonell kommunikation 

Som utgångspunkt i analysfasen har vi undersökt om kommunikationen på Prisjakt.nu är 

interpersonell, då det är den största gemensamma nämnaren för begreppet word of mouth som vi 

fann då vi genomförde litteraturstudien. Det som vi framförallt ser i denna analys av 

interpersonell kommunikation är det är hög frekvens i alla tre faser. Att ha i åtanke är att Iphone i 

försnacksfasen är mindre intressant än i reaktionsfasen enligt tidigare forskning, då en produkt är 

som mest intressant och diskuteras mest när den precis har släppts på marknaden
85

. Detta är även 

en tendens som vi har uppmärksammat, dock så stämmer inte teorin till fullo enligt vår 

undersökning. Våra data visar att forumanvändare diskuterar mer om produkten med varandra 

när produkten har varit släppt på marknaden en längre tid. Ännu en sak att ha i åtanke är att 

Iphone inte är släppt i Sverige ännu, vilket kan bidra till att intresset är högre i eftersnacksfasen 

än i reaktionsfasen. Vi har sett en ökning på tio procentenheter av interpersonell kommunikation 

per fas, och i den sista fasen ligger andelen av interpersonell kommunikation på 100 %.  
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7.1.1.1 Figurer. Interpersonell kommunikation 

 

  
 

Figur 3 Interpersonell kommunikation. Försnacksfasen n=20 

 

 

Figur 4 Interpersonell kommunikation. Reaktionsfasen n=20 
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Figur 5 Interpersonell kommunikation. Eftersnacksfasen n=20 

7.1.2 Självgenererande ryktesspridning 

Här undersökte vi om informationen som skrevs i inläggen innehöll något som inte var menat 

från författarens synvinkel, att ha strategiska avsikter. Detta kan antingen handla om att en 

privatperson styr mot en produkt av egna personliga skäl och erfarenheter. Vi har dragit en tydlig 

gräns mellan reklam och självgenererande ryktesspridning. Denna gräns innebar att 

kommunikationen först var tvungen att vara interpersonell enligt vår begreppsdefinition för att 

kommunikationen skulle kunna räknas som självgenererande och vice versa. I försnacksfasen är 

procentandelen på 70 % självgenererande ryktesspridning, och har ökat på reaktionsfasen till 75 

%.  En tydlig tendens att uppmärksamma är att i de två första faserna så ligger andelen på 

självgenererande ryktesspridningen på relativt höga nivåer i jämförelse med eftersnacksfasen. Vi 

menar att detta är på grund av intresset hos användare att rekommendera andra produkter, och 

dra paralleller mellan Iphone och andra telefoner, samtidigt som de omedvetet gör reklam för 

båda produkterna och skapar rykten. I eftersnacksfasen ligger procentandelen på 45 % vilket vi 

förklarar genom att forumanvändarna nu är mer intresserade av personliga situationer, som till 

exempel hur man låser upp telefonen, eller importerar en telefon och slippa tullavgifter etc.  
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7.1.2.1 Figurer. Självgenererande ryktesspridning 

 

Figur 6 Självgenerande ryktesspridning. Försnacksfasen n=20 

 
 

Figur 7 Självgenerande ryktesspridning. Reaktionsfasen n=20 
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Figur 8 Självgenerande ryktesspridning. Eftersnacksfasen n=20 

7.1.3 Strategiskt självgenererande ryktesspridning 

Syftet med denna beskrivningsvariabel och dess tolkning var att dra en tydlig linje mellan word 

of mouth och word of mouth marketing. Även om det inte är ett primärt mål i vår forskning att ta 

reda på om kommunikationen på Prisjakt.nu är word of mouth marketing så vill vi ändå 

uppmärksamma om att vi har undersökt dess frekvens för att kunna identifiera vad som är vad. 

Denna variabel är således inte skapad helt och hållet efter vår begreppsdefinition, utan kan ses 

som en motpart för begreppet word of mouth, för att styrka vår teori. Vi vill poängtera detta för 

att visa att även om resultatet pekar på att det inte är word of mouth marketing, så har vi inte 

uttalat oss om att det inte är word of mouth.  

Det är dock av en tidsaspekt vi har valt att inte undersöka word of mouths frekvens i denna 

variabelfrågeställning. Resultaten som går att utläsa är för per period uppdelad på 95 

procentandelar, 95 procentandelar och 100 procentandelar med negativ förekomst av word of 

mouth marketing. Detta visar en tydlig tendens på att frekvensen av word of mouth marketing, 

alternativt strategisk ryktesspridning är låg. Vi har enstaka fall i de två första faserna där vi efter 

grundlig analys kan uttala oss om, att vi anser, att informationen i inläggen är menade att vara 

strategisk. Ännu en viktig aspekt att ha i åtanke är att det är av betydligt enklare att analysera om 

något inte är strategiskt med vår begreppsdefinition än att det är strategiskt. Vi vill poängtera att 

vi är medvetna om detta problem, men en vidareutveckling av problemet skulle frångå vårt syfte 

med forskningen.   
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7.1.3.1 Figurer. Strategiskt självgenererande ryktesspridning 

 

 

Figur 9 Strategiskt självgenerande ryktesspridning. Försnacksfasen n=20 

    

Figur 10 Strategiskt självgenerande ryktesspridning. Reaktionsfasen n=20 
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Figur 11 Strategiskt självgenerande ryktesspridning. Eftersnacksfasen n=20                 

7.1.4 Kommunikation med kommersiell inriktning 

Vi utgår ifrån att inlägget antingen kan handla om att en privatperson omedvetet eller medvetet 

styr mot, eller bort från en produkt eller gör reklam för ett företag eller organisation på en 

omedveten nivå. Vi frågar oss om användarna på forumet kommer att köpa eller förkasta 

produkten på grund av just detta inlägg. Det är 45 procentandelar som har ett kommersiellt inslag 

i försnacksfasen för att sedan öka till 55 procentandelar under reaktionsfasen. Viktigt att 

poängtera är att under de två första faserna är ca hälften av analyserade inlägg inte av 

kommersiellt inriktad natur. Dessa inlägg har varit inlägg som inte är av relevans för just denna 

beskrivningsvariabel, därav kommer de inte att nämnas mer i analysen av denna 

begreppsvariabel.  Det är troligare att informationen är mer kommersiellt inriktad innan och 

precis när produkten har släppts då detta är perioden där det är lättast att påverka köparna då de 

inte har en produkt att jämföra uppgifterna med
86

. Tendensen här är alltså en författare av 

inlägget, på omedveten nivå påverkar läsarna innan produkten ens har släppts för att öka intresset 

hos en potentiell marknad. När sedan eftersnacksfasen träder in så mer än halveras de 

kommersiella inläggen ner till 25 procentandelar . Vi tolkar detta som intresset för produktens 

specifikationer, funktioner och eventuella förbättringar är lägre för att produkten nu finns på 

marknaden och läsarna av foruminläggen själva kan undersöka vad som stämmer eller inte och 

således inte påverkas lika lätt av den kommersiella informationen, det uppstår därefter enligt oss 

en mättnad för intresset. 

                                                 

86 Silverman, George (2001). 
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Ett exempel på tendensen som vi belyser ovan är till exempel när en författare skriver ett rykte 

utan källa som säger att produkten har något som kan anses vara eftertrakat av läsare av inlägget. 

Som bilden nedan visar så säger personen eMANi att Iphone nu har en GPS i mobilen, något 

som senare visade sig vara ett rykte då den Apple Iphone som finns idag, inte har någon 

GPS
87

.

 

Bild 4. Exempel på kommersiell – http://www.prisjakt.nu (2008) 

7.1.4.1 Figurer. Kommunikation med kommersiell inriktning 

 

Figur 12 Kommunikation med kommersiell inriktning. Försnacksfasen n=20    

                                                 
87 AppleInc - http://www.apple.com/iphone/specs.html 



45 

                   

 

Figur 13 Kommunikation med kommersiell inriktning. Reaktionsfasen n=20                

   

 

Figur 14 Kommunikation med kommersiell inriktning. Eftersnacksfasen n=20 

7.1.5 Källan till den eventuella ryktesspridningen 

Här ville vi studera och tolka om informationen som skrivs i inlägget kunde innehålla någon 

hänvisning till källor från antingen telefon, Internet eller mun-till-mun-kommunikation. 

Avsaknaden av källor är näst intill total under alla tre faser. Detta stärker vår begreppsdefinition 

då något som sägs utan källanvisningar kan uppfattas vara ryktesspridning, och just i detta fall 

självgenererande ryktesspridning och word of mouth. Under försnacksfasen finns det källor till 5 

procentandelar  av inläggen.  
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Under reaktionsfasen finns det inte någon källhänvisning överhuvudtaget. Det är först i 

efterfasen det kommer mer källor och där finns det 10 procentandelar  från telefon och 20 

procentandelar  från Internet. Förklaringen till detta är att det inte finns något krav på att det ska 

redovisas någon källa på Internetforum och de flesta inlägg visar en enskild persons åsikt. 

 

 

7.1.5.1 Figurer. Källan till den eventuella ryktesspridningen 

 
 

Figur 15 Källan till den eventuella ryktesspridningen. Försnacksfasen n=20                                    

 
 

Figur 16 Källan till den eventuella ryktesspridningen. Reaktionsfasen n=20 
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Figur 17 Källan till den eventuella ryktesspridningen. Eftersnacksfasen n=20                                 

 

7.2 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att den interpersonella kommunikationen ökat med 10 procentenheter  för varje 

fas. Våra data visar att det diskuteras mest i eftersnacksfasen där det är 100 procentandelar  

interpersonell kommunikation. Den självgenererande ryktesspridningen är relativt hög i de två 

första faserna där det är 70 procentandelar  respektive 75 procentandelar  mot den betydligt lägre 

självgenererande ryktesspridningen på 45 procentandelar  i eftersnacksfasen. Detta beror på att 

man i eftersnacksfasen har mer information att gå efter och slipper förlita sig på rykten och att 

man inriktar sig efter sin egen situation där man vill ha reda på hur man låser upp en telefon osv. 

Det finns ingen stor strategisk självgenererande ryktesspridning, undersökningen ger oss ett 

negativt resultat på 95 procentandelar  och uppåt. Det är som högst kommersiella inslag i 

försnacks- och reaktionsfasen, där det ligger på 45 procentandelar  kommersiell information 

respektive 55 procentandelar  kommersiell information. Det halveras sedan i eftersnacksfasen 

där det ligger på låga 25 procentandelar  kommersiell information. Vår undersökning visar också 

en avsaknad av källor i de olika inläggen. Där har vi en avsaknad av källor på 95 procentandelar  

och 100 procentandelar  i försnacks- och reaktionsfasen mot en avsaknad av källor på 70 

procentandelar  i eftersnacksfasen.  
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8 Diskussion 

I detta avsnitt har vi som avsikt att jämföra de resultat vi kom fram till i jämförelsen av teorier, 

med de kvantitativa resultaten för att belysa skillnaden mellan word of mouth på 

Internetbaserade forum och i en fysiskt närvarande verklighet. Tillsammans formar våra resultat 

slutgiltiga svar på våra frågeställningar. Vi kommer att diskutera resultaten och argumentera 

för att ge ett så djupgående resonemang som möjligt för vårt syfte. För att ge en överskådlig bild 

har vi även valt att göra en uppställning av frågeställningar, samt ett svar och förklaring. Vi 

kommer även att ge förslag till vidare forskning och användning av vår forskning till framtida 

studier. 

8.1 Tendenser 

Utifrån det sammanställda resultatet från vår teorijämförelsen, samt den kvantitativa 

undersökningen kan vi dra slutsatsen att diskussionen på Internetforumet Prisjakt.nu sker enligt 

alla de principer som vi kommit fram till i vår begreppsdefinition av word of mouth. Viktigt att 

poängtera redan här att även om vi drar slutsatsen att kommunikation sker utefter vår definition, 

så är det inte all kommunikation som gör det. För tydliggöra detta kan vi ta förekomsten av 

kommersiellt innehåll som exempel. Vi fann en frekvens av 45 procentandelar  med 

kommersiellt innehåll i kommunikation, vilket innebär att 55 procentandelar  av 

kommunikationen inte alls hamnar under vår definitions principer. Men, med syftet att 

undersöka om det förekommer har vi lyckats, för att inte misstolka, så menar vi inte att all 

kommunikation är kommersiell.  

 

För att på ett överskådligt sätt förklara vilka tendenser vi har sett i analysen väljer vi att 

återkoppla analysen till de teorier om word of mouth som vi belyser i vår litteraturstudie.  

Diskussionen sker till största del på en interpersonell nivå och en merpart av denna diskussion 

saknar information om vem eller vad som är källan. Vi utläste även en tendens att intresset för 

produktens specifikationer, funktioner och eventuella förbättringar är lägre när produkten fanns 

på marknaden än innan och precis när produkten släppts, detta för att en mättnad för intresset 

hade uppstått. Silverman förklarar detta med att en produkt hamnar på nollnivån när mättnaden 

uppstår, där de flesta produkter till slut kommer att hamna. Även om vi såg denna minskning, så 

är det viktigt att poängtera att vi såg den kommersiella informationen när vi gjorde den 

kvantitativa undersökningen, vilket stärker vår begreppsdefinition ytterligare. Vi anser att det 

förstärks ytterliggare när vårt resultat också visar att det finns en avsaknad av källor till 

information i diskussionsinläggen. Utan källor förutsätter vi att det som användarna i forumråden 

skrev är personliga åsikter som sedan utvecklas till rykten. Detta för att forumanvändare i 

försnacksfasen och reaktionsfasen inte hade någon korrekt information om Iphone att tillgå utan 

fick lita på det de har hört via rykten om produkten.  

 

För att kunna ge ett exempel på vad en hypotetisk källa skulle kunna vara så kan vi nämna ett 

annat Internetforum. Låt oss säga att ett diskussionsinlägg berör vad användare vill att Iphone 

ska innehålla, så nämner person 1 att den borde innehålla inbyggt Internetstöd. 
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Person 2 kan läsa detta och missuppfatta syftet med diskussionsinlägget till att den istället berör 

vad Iphone innehåller. Person 2 skriver sedan detta på ett annat forum, utan källa, och en 

självgenererande ryktesspridning är igång. Vi anser att detta täcker upp huvudprinciperna i vår 

begreppsdefintion. Vad vi ville påvisa med vår teorijämförelse, samt den kvantitativa 

undersökningen var att word of mouth per vår definition faktiskt fungerar. Vi kan inte med 

hundra procents säkerhet säga hur ryktesspridningen startade, men vi kan utläsa att 

kommunikationen på forumet innehåller vad vår definition benämner word of mouth som. Rosen 

menar att det är word of mouth som är själva ryktet som sprids om en produkt, tjänst eller 

person. Sanningshalten i ryktet är oväsentligt och då spelar det ingen roll var personen som 

sprider ryktet fått sin information ifrån. Så länge det är ett rykte som sprids utifrån våra 

principer, går det under begreppet word of mouth. 

8.2 Skillnaden mellan word of mouth och elektronisk word of mouth 

Vi hade som mål med forskningen att sammanställa teorier och benämningar för word of mouth 

som begrepp, för att sedan utföra en teorijämförelse och bilda en egen teori om vad begreppet 

word of mouth innebär. Vi har med vår teorijämförelse kommit fram till en begreppsdefinition, 

samt applicerat den på Internetforumet Prisjakt.nu där vi såg tydliga likheter mellan vår 

definition och kommunikationen som ägde rum, vilket innebär att vår definition tyder på att 

skillnaden mellan word of mouth och elektronisk word of mouth är i närmast obefintlig, dock 

med vissa undantag. Dessa undantag är dock sådana som inte berör vår definition av word of 

mouth, som till exempel att personer i kommunikationsprocessen måste känna varandra för att 

lita på varandra. Vi ser samma form av tillit på Internet fast istället tillit till auktoriteter istället 

för personliga kontakter. Därav anser vi att kommunikation på Internetforum kan liknas vid word 

of mouth och dess huvudprinciper. Skillnaden med word of mouth och elektronisk word of 

mouth är som sagt väldigt marginell, men kan vara anledningen till varför forskare har valt att 

dela upp begreppen i två fält. Detta är inget som diskuterats utförligt av forskarna, men den 

största argumentationen som vi fann i vår litteraturstudie för att elektronisk word of mouth ska 

fortsätta att användas som begrepp är anonymiteten som kan erhållas på Internet. Detta vänder vi 

oss emot då vi ser tendenser att word of mouth som används i det dagliga livet och word of 

mouth som används på Internet har samma kriterier.  

 

Anonymiteten på Internet påverkar på inget sätt att ryktesspridningen fortgår. Vi anser att det är 

den största skillnaden på de två fälten, men ändå inte så värst märkvärdig i sig. Vi är medvetna 

om att detta kan argumenteras emot vår benämning av att word of mouth sker på interpersonell 

nivå, då vi sedan tidigare ansett att kommunikation på Internetforum sker på anonym nivå. Just 

på Prisjakt.nu har alla användare ett smeknamn som i många fall inte är användarens riktiga 

namn. Vi vill dock hävda att man kan skapa en form av auktoritet och pålitlighet även om det 

riktiga namnet inte använts. När det slumpmässiga urvalet för stickproven ägde rum var detta 

något vi såg i form av att forumanvändare refererade till varandra, och förde diskussioner där de 

tilltalade varandra med vänlig ton på en personlig nivå. Det är inget som vi har analyserat vidare, 

men vi anser ändå att det är en viktig aspekt ha i åtanke. Detta för oss vidare till att skillnaderna 

mellan elektronisk word of mouth och word of mouth inte är så stora utan båda kan leva efter 

samma principer. Utanför Internet litar en person på någon som de känner, på Internet litar de på 

någon som har liknande åsikter som de själva.  
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8.2.1 Redovisning av svar på frågeställningar 

o Hur kan word of mouth tolkas som begrepp utefter teori och empiri? 

Efter en utförlig jämförelse av teorier mellan forskning och teorier kring begreppet word of 

mouth så har vi kommit fram till följande begreppsdefinition: ”Word of mouth är interpersonell 

kommunikation, där självgenererande ryktesspridning om personer, företag, produkter eller 

tjänster kan ske via telefon, Internet eller mun-till-mun-kommunikation”
88

. 

o Kan kommunikation på Internetforumet Prisjakt.nu liknas vid vår definition av word of 

mouth? 

Ja, kommunikation på Internetforum kan innehålla word of mouth och dess huvudprinciper, 

vilket vår kvantitativa undersökning påvisar med hög frekvens av interpersonell kommunikation, 

kommersiell information och självgenererande ryktesspridning.  

o Finns det någon skillnad på word of mouth på Internetforum enligt vår definition, mot 

elektronisk word of mouth enligt tidigare forskning? 

Vi vill efter vårt resultat och vår teorijämförelse svara nej på denna frågeställning, men vi har 

ändå valt att inte bortse från det faktum att en användare på ett Internetforum har möjlighet att 

vara anonym, vilket strider mot andra forskares definitioner av word of mouth då en person antas 

lita mer på en person de känner till än en anonym person
89

. Vi vill dock poängtera att vi ser detta 

undantag som en parantes och något som vi uppmärksammat, men inte valt att påverka vår 

definition. Därav kan vi svara att det inte finns någon skillnad då vi märker att ryktesspridningen 

fortgår trots anonymiteten på Internet. 

8.3 Förslag till framtida forskning 

Vi har nu gjort en begreppsdefinition av word of mouth. Den främsta tendensen som vi 

upptäckte i materialet som inte räknades med i analysen, var aspekten storytelling. Storytelling 

handlar kortfattat om att ett företag ger sin produkt eller sitt varumärke en unik historia som 

kunden kan relatera till. Vi såg mönster i det insamlade materialet att användare ständigt 

berättade positiva saker om deras situation och relation till Apple Iphone. Önskvärt vore om 

vidare forskning skulle undersöka hur stor inverkan detta har på konsumenter, och om det ger 

större resultat i form av vinst för företaget om företaget använder sig word of mouth, eller av 

word of mouth marketing. För poängtera ytterligare menar vi att det vore intressant att mäta 

effekten blir mer positiv om det är en beroende eller oberoende person som står för denna 

storytelling Viktigt att också poängtera är att vi saknar den svenska motsvarigheten till begreppet 

som kan vara användbar för marknadsföringsbolag när de ska presentera sina ideér för 

potentiella kunder. Begreppet word of mouth låter väldigt komplicerat, och när vi har bistått med 

förklaringen av begreppet vore det önskvärt att vidare forskning skulle kunna reda ut ett samlat 

begreppsnamn som är anpassningsbart på svenska marknaden.  

 

                                                 

88 Se kapitel 5. Teoriuteckling 

89
 
Nilsson, Torsten (2000).
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Begreppen buzz, elektronisk word of mouth, word of mouth marketing, word of mouth och viral 

marknadsföring kan alla placeras i två olika kategorier, för att ha en mer strukturerad 

uppdelning. Vi har valt att benämna dem som word of mouth då sändaren är oberoende av 

företaget, produkten eller tjänsten, och som word of mouth marketing när sändaren är beroende 

av företaget, produkten eller tjänsten.  

Vi uppfattar att många läsare på forumet påverkas av de inlägg de läser om ett visst företag, 

tjänst eller produkt. Vi förklarar detta genom att vi anser att en forumanvändare skapar en 

relation till produkten som antingen är positiv eller negativ, oavsett hur mycket information de 

har införskaffat sig om den diskuterade produkten. Detta visas i diskussionerna i form av att 

forumanvändare ständigt försvarar eller förkastar produkter. Troligen tar personen med sig detta 

när de ska inhandla den aktuella produkten eller en liknande produkt, allt detta beror på vilken 

relation de har till produkten. Läsarna av den aktuella tråden är som tidigare nämnt mest 

påverkbara i försnacksfasen och reaktionsfasen. Detta är något som vi tror att företag kan 

använda till deras fördel genom att försöka påverka köparna i de två första faserna i vår modell. 

Om läsarna läser tillräckligt med positiv kritik eller information om en produkt under dessa faser, 

är det troligare att de skulle få en positiv relation till produkten än om informationen först finns 

tillhanda i eftersnacksfasen. Vi anser att företag skulle få större kundkrets av att aktivt gå in i 

diskussioner gällande deras produkter för att försöka påverka läsarna. Detta skulle sedan ge 

företaget positiv ryktesspridning då vår forskning visat att word of mouth går att applicera på 

forumbaserad kommunikation. Dock får det inte glömmas bort att det är väldigt viktigt att 

produkten lever upp till informationen som givits i försnacksfasen och reaktionsfasen.  

 

En annan aspekt som vi känner är viktig är att en mer storskalad begreppsdefinition av samtliga 

begrepp skulle vara nödvändig för att kunna reda ut en absolut innebörd. Vi har kommit en bra 

bit på vägen med att reda ut vad word of mouth är och hur man kan identifiera det i olika 

kommunikationsformer. Vad som återstår är att göra fler undersökningar på fler medier för att 

kunna utnyttja begreppet till fullo. Vår undersökning möjliggjorde identifikation, men forskning 

som är nödvändig är även skapande av word of mouth. Som studenter, var detta ett 

forskningsområde för oss som skulle bli allt för krävande på vår tidsplan och ekonomi. Dock 

hade vi som utgångspunkt innan vi startade forskningen att försöka iscensätta word of mouth, att 

själva starta en självgenererande ryktesspridning om ickeexisterande produkt. Detta kräver en 

enorm summa pengar och gott rykte för att genomföra, då forskningen i sig bara är intressant för 

marknadsföringsbolag och kommunikatörer. Om en sådan studie skulle utföras, skulle således 

word of mouths tidslinje från starten av ryktesspridningen till resultatet av ryktesspridningen. 

Sådana studier har självfallet redan gjorts efter andra definitioner, men det skulle vara väldigt 

intressant att se en sådan undersökning utföras utefter en teoriutvecklad definition av word of 

mouth. 

 

En intressant aspekt, även om det inte är primärt för forskningen är att Apple Iphone är en 

produkt som fått gott rykte via word of mouth. När källorna, som i detta sammanhang mestadels 

består av åsikter kan det uppstå trovärdighetsproblem, men vi anser inte att det är ett stort 

problem, då den mesta av kommunikation sker av personer av auktoritär form. Det är då som vi 

konstaterat tidigare en relativt outnyttjad resurs för företag när de lanserar sina produkter. 

Möjligheterna med word of mouth inom marknadsföring är enorma och outnyttjade både enligt 

oss och andra forskare, vi hoppas att vår forskning är ett steg i rätt riktning, att inse och acceptera 

word of mouths stora potential inom kommunikation, och att använda den till sina produkter 

snarare än att undersöka om word of mouth har påverkat eller ej. Vi vet att det fungerar, nu 

återstår det bara att låta det fungera på det mest optimala sättet. 



52 

9 Referenser och litteratur 

Armstrong, G och Kotler, P. (2004). Marketing: an introduction 7
th

 Edition. New Jersey: 

Prentice Hall. 

 

Arndt, J. (1967). Word of Mouth Advertising and Information Communication - Risk Taking and 

Information Handling in Consumer Behavior. Boston: Boston University Press. 

 

Blackwell, R. D., P. W. Miniard, et al. (2001). Consumer Behavior. Orlando: Harcourt Inc. 

 

Clarke III, I. (2005). Advances in Electronic Marketing. Hershey: Idea Group Publishing. 

 

De Bruyn, A, & Lilien, G.L.(2003). Harnessing the power of viral marketing: A multi-stage 

model of word of mouth through electronic referrals. Pennsylvania: Pennsylvania State 

University. 

 

De Jong, W.Shaw, M. & Stammers, N. (2005). Global Activism, London: Global Media. 

 

Ekberg, J. Isaksson F. (2000) Viral Marknasföring. Linköping: Linköping universitet - 

Ekonomiska Institutionen. 

 

Esaiasson, P., Giljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L. (2004). Medodpraktikan: Konsten att 

studera ett samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik, andra upplagan. 

 

Feldman, S.P. och Spencer, M.C (1965). Identifying the energy conscious consumer: The case of 

the opinion leader. Journal of the Academy of Marketing Science. Berlin: Springer Publishing. 

 

Fill, C. (1995). Marketing communication: Frameworks, theories and applications. London: 

Prentice Hall.  

 

Grönroos, C. (2000). Service management and marketing: A costumer relationship management 

approach 2
nd

 Edition. Chichester: Wiley & Sons. 

 

Harris, G. (1999): Snacka om marknadsföring. Halmstad: Anna förlaget 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

http://www.springerlink.com/content/120573/?p=fbf4a15a9d59427cad11905c2b8d8b65&pi=0


53 

Juhlin, L. (2005) Den goda kommunikationen : rösten, kroppsspråket och retoriken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

McCaughey, M. & Ayers, M. D (2003). Cyberactivism: Online Activism in Theory and Practice. 

London: Routledge. 

 

Nilsson, T (2000).  Ladda ditt varumärke: Strategier och praktiska råd. Stockholm. Svenska 

förlaget. 

 

Nilsson, Å (2000) Kvantitativ innehållsanalys: Metoder i kommunikationsvetenskap. I Ekström 

M & Larsson (Red). Lund: Studentlitteratur. 

 

Oxford English Dictionary: (2005). Oxford: Oxford University. 

 

Rosen, E. (2000). The anatomy of buzz: how to create word-of-mouth marketing. New York: 

Doubleday. 

 

Salter, L. (2003). Democracy, New Social Movements, and the Internet: A Habermasian 

Analysis. New York: Routhledge. 

 

Schuler, D. (2003). Reports of the Close Relationship between Democracy and the Internet May 

Have Been Exaggerated. Cambridge: The MIT Press. 

 

Jenkins, H. & Thorburn, D (2003). Democracy and New Media. Cambridge: The MIT Press. 

 

Silverman, George (2001): Secrets of Word-of-Mouth Marketing: How to Trigger Exponential 

Sales Through Runaway Word  of Mouth. New York: Amacom 

 

Solomon M, Bamossy G & Askegaard S (1999): Consumer behaviour: A euopean perspective, 

4
th

 Edition. New York: Prentice Hall. 

 

Svensson, A. (2007). Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på 

Internet om ishockey utifrån ett offentligthetsperspektiv. Kungälv: Livréna AB. 

 

Susan C. Herring. (2005) A Faceted Classification Scheme for Computer-Mediated Discourse, 

Bloomington: Indiana University. 

 

Titscher, S. Meyer, Wodak, M & Vetter, E. (2000). Methods of Text and Discourse Analysis. 

London: SAGE. 



54 

9.1 Tidsskrifter 

 

Bannan, K. J. (2000, June). It´s catching. IQ Interactive News. 

 

Bernard, G., & Jallat, F. (2001). Blair Witch, Hotmail et le marketing viral. L´Expansion 

Management Review. 

 

Bulik, B.S. (2006). Q&A with MySpace's Gold ... or marketing on online steroids, Advertising 

Age, Volym. 77, utgåva 23.  

 

Engel J.F, Blackwell R.D, Kegerreis, R.J. (1969). Word-of-Mouth Communication by 

the Innovator”, Journal of Marketing, utgåva 33. 

 

Gruen Thomas W, Osmonbekov, Talai och Czaplewski & Andrew J. (2006). Journal of Business 

Research. Volym 59.   

 

Harvard Management Update (2000). Keeping up: Viral marketing. Harvard Management 

Update, volym 5, utgåva 6. 

 

Helm, S. (2000). Viral marketing. Establishing customer relationships by word-of-mouse. 

Electronic Commerce and Marketing, volym 10, utgåva 3. 

 

Jurvetson, S., & Draper, T. (1998). Viral marketing. Business 2.0. 

 

Kelly, E. (2000). This is one virus you want to spread. Fortune. 

 

Pitta, D.A, Fowler, D. (2005). Internet community forums: an untapped resource for consumer 

marketers. Journal of Consumer Marketing, Utgåva 22. 

 

Phelps, J.E., Lewis, R., Mobilio, L. , Perry, D.and Raman, N. (2004). Viral Marketing or 

Electronic Word-of-Mouth Advertising: Examining Consumer Responses and Motivations to 

Pass Along Email. Journal of Advertising Research, Volym. 44, utgåva 1  

 

Rasmusson, E. (2000). Viral marketing: Healthier than it sounds. Sales & Marketing 

Management. 

 

Rowley, J. (2001). Remodelling marketing communication in an Internet enviroment. Internet 

Research, volym 11. 

http://econpapers.repec.org/article/eeejbrese/
http://econpapers.repec.org/article/eeejbrese/
http://econpapers.repec.org/article/eeejbrese/


55 

 

Stokes, D., Lomax, W. (2002). Taking control of Word of Mouth Marketing: The case of an 

entrepreneurial hotelier. Journal of Small Business and Entetprise Development, volym 9. 

9.2 Internetkällor 

 

AppleInc (2007)  

 

http://www.icq.com (2007)  

 

http://www.iphonefacts.org/ (2007) 

 

http://get.live.com/messenger/features (2007) 

 

Word of Mouth Marketing Association. (2007) 

 

http://www.prisjakt.nu (2008) 

 

http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=145065 (2008) 

 

Bild 1 – Apple Iphone -  http://i.expansys.com/i/b/b144980.jpg (2008) 

Bild 2. Förstasidan på tråden Apple Iphone på Prisjakt.nu - http://www.prisjakt.nu (2008) 

Bild 3. Översikt på Prisjakt.nu - http://www.prisjakt.nu (2008) 

Bild 4. Exempel på kommersiell – http://www.prisjakt.nu (2008) 

 

                               

                

 

http://www.apple.com/iphone/features/index.html#phone
http://www.icq.com/
http://www.iphonefacts.org/
http://www.microsoft.com/messenger
http://www.womma.org/
http://www.prisjakt.nu/
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=145065
http://i.expansys.com/i/b/b144980.jpg


56 

Bilaga 1. Silvermans nivåer om word of mouth 
Silverman delar in word of mouth i nivåer, där han rangordnar dem från -4 till +4, beroende på 

om det är en positiv eller negativ spridning i meddelandet. 

 
Minus 4 
Innebär att produkten, tjänsten eller företaget har blivit en offentlig skandal. Word of mouth-

informationen är endast negativt i denna nivå. Kunder och konsumenter avråder varandra att 

köpa produkten, tjänsten eller företaget. För att undvika detta, eller rädda situationen så kan 

företaget dra tillbaka sin produkt eller tjänst, och det finns då en chans att den negativa trenden 

vänder. Företag som överlever nivå -4 är sådana som har patent, monopol eller beroende kunder, 

och då inte löper risk att få försämrad försäljning på lång sikt då produkten eller tjänsten är så 

efterfrågad. I denna nivå har produkten, tjänsten eller företaget väldigt hög publicitet, men 

väldigt negativ word of mouth. 
 
Minus 3 

Den enda skillnaden från ovanstående nivå är att det ännu inte har blivit en offentlig skandal. 

Kunder och konsumenter har dock samma beteende som ovan. 

 

Minus 2   

Om kunder blir tillfrågade om produkten, tjänsten eller företaget så svarar de med negativ kritik, 

men de pratar inte självmant med andra om den negativa åsikten. Men det är oftast här det är för 

sent för företaget att stoppa den negativa ryktesspridningen, oavsett satsning på mer reklam. 

 

Minus 1 

Om kunder blir tillfrågade om produkten, tjänsten eller företaget så svarar de oftast med negativ 

kritik, och de pratar inte självmant med andra om den negativa åsikten. Situationen kan räddas 

med hjälp av andra former av marknadsföring, men med låg sannolikhet att produkten, tjänsten 

eller företaget får mer positiva rykten om sig.  

 

Nivå 0 

Här befinner sig de flesta produkter, tjänster eller företag i konsumentens ögon. Förekomsten av 

word of mouth är här obefintlig, och det finns oftast inte heller någon anledning att försöka 

använda word of mouth som marknadsföring av produkten då det oftast är relativt kända 

produkter som hamnar på denna nivå. 

 

Plus 1 

Om kunder blir tillfrågade om produkten, tjänsten eller företaget så svarar de oftast med positiv 

kritik, och de pratar inte självmant med andra om den positiva åsikten. Det kan till exempel 

handla om en lokal mataffär, där en person frågar en annan om just denna mataffär, och den 

tillfrågade har positiv kritik att ge. Detta kan i sin tur starta en positiv ryktesspridning, men 

händer väldigt sällan vid små företeelser som detta. 

 

Plus 2 

Vid denna nivå är den potentiella kunden optimistisk och entusiastisk gällande produkten, 

tjänsten eller företaget och ger självmant positiv kritik. Här hjälper inte längre traditionell 

marknadsföring då word of mouth-effekten är så stor och positivt laddad att alla kunder och 

eventuella kunder redan äger eller tänker införskaffa produkten, och är eller blir nöjda med den. 

Viktigt som sändare är att förse kunderna med materialet som efterfrågas. 
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Plus 3 

Vid denna nivå är den potentiella kunden om än mer optimistisk än föregående nivå och 

entusiastisk gällande produkten, tjänsten eller företaget och försöker självmant övertyga andra att 

tycka likadant. Det aktuella ämnet kan komma på tal vid stora sammanhang och ses som ett 

artighetstips att upplysa andra om bra produkter, tjänster eller företag som kan tjäna deras syfte. 

 

Plus 4 

Vid denna nivå är den potentiella kunden väldigt mån att prata frekvent om produkten, tjänsten 

eller företaget. Diskussionen kan nu ske mellan kunder, blivande kunder och experter på ämnet, 

då ett enormt intresse finns. Försäljningen hos företaget ökar markant, och oftast så mycket att 

företaget har svårt att leverera produkten eller tjänsten. För att den positiva word of mouth-

effekten skall hållas vid liv krävs dock att företaget levererar det kunden vill ha, annars kan det 

vända och hamna på -4. 

 

Bilaga 2. Operationaliseringsfrågor 

* Är en princip i begreppsdefinitionen att samtalet är interpersonellt? 

* Skiljer begreppsdefinitionen på word of mouth och word of mouth marketing? 

* Skiljer begreppsdefinitionerna på word of mouth, word of mouth marketing och Buzz? 

* Skiljer begreppsdefinitionen på word of mouth och elektronisk word of mouth? 

* Skiljer begreppsdefinitionen på word of mouth marketing och viral marknadsföring? 

* Är personerna i ett word of mouth -samtal oberoende av sändaren? 

* Är personerna i ett word of mouth marketing-samtal beroende av sändaren? 

 

 

 

 


