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Executive summary 
The purpose of this thesis is to investigate the influence of restaurant guests motives for negative 

eWOM, when it comes to choice of online communication channels to express themselves, and the 

subsequent receptiveness to feedback from restaurants, measured in the consumer's desire for feed-

back. The study design is an empirical study, which based on theoretical research, will develop a 

theoretical framework. The theoretical framework based on Uses and Gratifications theory (Blumler 

and Katz 1974), is used to grasp and measure the correlation between restaurant guest’s negative 

eWOM motives, channel choice and receptiveness to feedback. The empirical study consists of a 

quantitative study, based on a survey with 75 respondents. 

 

Results from the study indicate that restaurant guests negative eWOM motives have influence on 

where one chooses to express one’s dissatisfaction. Thus a restaurant guest who’s motivated by: 

‘helping other consumers’, select a customer review website to express themselves at,a restaurant 

guest who’s motive is to:’venting negative feelings’, will choose a social networking site, while a 

restaurant guest who is motivated by:’help the restaurant’ will choose the restaurant's own website. 

The study further shows that motives:’help the restaurant’ and: ‘receive compensation’, seem to 

have a significant positive correlation with restaurant guests desire for feedback, but there is noth-

ing to suggest that the desire for feedback, has an impact on the restaurant guests satisfaction, if the 

restaurant actually provides feedback. The vast majority of the respondents' general attitude towards 

the restaurant had improved after they had received a reply from the restaurant, which may indicate 

that it is better to give feedback on negative eWOM, than let be, provided taking into account the 

situation and contents of the guest message. The results also indicate that the restaurant's own web-

site is an obvious choice to exercise customer care for the restaurant guests who want communica-

tion with the restaurant, and that this channel should be used in relation to restaurants eWOM man-

agement strategy. Since the restaurant guests are willing to ‘help the restaurant’ using the restau-

rant’s own website, and thereby provide input directly to the restaurant, it may be useful infor-

mation in relation to improvements. A social networking site on the other hand, where disgruntled 

restaurant guests express their negative feelings can be used to gain insight into how consumers 

perceive the restaurant. 
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1 Introduktion 
Den industrielle revolution (ca. 1870-1930) var kendetegnet ved en stor efterspørgsel efter 

virksomheders produkter samt svag konkurrence blandt periodens markedsaktører. Der var derfor 

ikke meget behov for, at udtænke idéer til hvordan ens virksomhed fik afsat sine produkter. Den 

generelle holdning var dengang; ”at så længe vi producerer varer, så skal kunderne nok komme” 

(Fullerton 1988). Der er sket meget siden dengang. Masseproduktionens store udbud fik lagt en 

dæmper på forbrugernes efterspørgsel, og virksomheder måtte udtænke nye strategier for 

salgsfremmende aktiviteter. Markedskommunikation, såsom reklame, buldrede frem og blev 

benyttet til at få forbrugernes opmærksomhed og herved skabe salg. 

 

I dag bliver forbrugere bombarderet med reklamebudskaber dagligt. Det har ført til, at forbrugere i 

stigende grad udviser en negativ attitude over for virksomheders reklame (Jacobsen et al. 2012). 

Flere og flere danske husstande takker f.eks. nej tak til reklame fra virksomheder og et stigende 

antal forbrugere tilmelder sig Robinson listen, som beskytter forbrugere mod direkte markedsføring 

fra virksomheder. Samtidig kan mange forbrugere have svært ved at se forskel på de mange 

reklamer, som de bliver eksponeret for, og de føles derfor bare som baggrundsstøj. Effekten af 

virksomheders markedsføring er derfor aftagende samlet set (ibid.). 

 

Meget research viser, at word-of-mouth (herefter benævnt WOM) er en af de mest indflydelsesrige 

markedsføringskanaler i dag (Allsop et al. 2007). WOM kan karakteriseres som en uformel 

kommunikation mellem forbrugere omhandlende evaluering af produkter og services (Anderson 

1998) og er baseret på ikke at være kommerciel (Arndt 1967). WOM kan påvirke forbrugeres 

købsintentioner (Dicter 1966) og virksomheders image (Arndt 1967). Sammenlignet med andre 

marketings-værktøjer bliver WOM opfattet som naturlig, autentisk og derfor meget troværdig 

(Silverman 2001). Internettet og udviklingen af web 2.0 har medført, at WOM i dag ikke behøver at 

blive udført ansigt til ansigt og har gjort det muligt for brugere, uden særlig store tekniske erfaring, 

at dele deres egen media og information på f.eks. sociale medier (Harrison et al. 2009). 

Populariteten af sociale medier i Danmark er også tydelig. Knap 77 pct. af danskerne over 12 år har 

en profil på et socialt medie (Index Danmark/Gallup 2015). Forbrugere kan på de sociale medier 

dele deres meninger og oplevelser om produkter og virksomheder med andre internetbrugere, og 
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gøre disse anmeldelser tilgængelige på et øjeblik (Hennig-Thurau et al. 2004). Flere studier viser, at 

denne elektroniske form for WOM (eWOM) har betydelig indflydelse på forbrugernes vurdering af 

produkter, services og brands, samt på deres senere købsbeslutninger (f.eks. Godes et al. 2004; 

Chakravarty et al. 2010). eWOM er ofte af mindre personlig karakter end traditionel WOM, men 

har ofte en bred rækkevidde, fordi den også kan være tilgængelig for andre forbrugere udenfor det 

nærmeste netværk, hvilket kan gøre eWOM mere magtfuld og indflydelsesrig end traditionel WOM 

(Hennig-Thurau et al. 2004).  

1.1 Problemfelt 

Forbrugeres deling af anbefalinger og erfaringer på internettet har medført at virksomheder har fået 

mindre magt i forhold til kommunikation af virksomhedens kunnen og formåen. I nogle brancher 

har denne udvikling haft stor betydning for forbrugeradfærden. I brancher som f.eks. udbyder 

produkter, hvor kunder ofte er højt involverede, og købet opfattes som risikobetonet, oplever 

forbrugere et særligt stort informationsbehov før køb. Dette kan føre til en dybdegående 

informationssøgning om produktet på internettet. Her kan forbrugeren f.eks. sammenligne 

produkter, priser, og læse andre forbrugeres anbefalinger og oplevelser med produkter. Især andre 

forbrugeres anbefalinger opfattes som troværdige og som risikoreducerende kilder (Murray 1991), 

og ved at benytte online anbefalinger, kan forbrugere reducere deres tidsforbrug. Forbrugere kan 

nemt og hurtigt sortere information, og vælge et produkt ud fra deres egne valgkriterier. Den 

betydelige indflydelse, som online kundeanmeldelser har på forbrugeres vurdering af produkter, 

services og brands, kan have stor indvirkning på en virksomheds afsætning. Det er blevet hævdet, at 

positiv eWOM er den bedste indikator for virksomhedsvækst (Keller 2007). Negativ eWOM 

repræsenterer derimod en stor trussel for mange virksomheder i dag, som i værste tilfælde kan have 

en langsigtet indvirkning på en virksomheds finansielle performance (Luo 2009).  

 

Mange danske virksomheder er i dag aktive på internettet, og følger med i, hvad forbrugere skriver 

på forskellige sociale medier om virksomheden og dens produkter og/eller services. Der bliver 

samtidig benyttet forskellige monitorerings-værktøjer, såsom Google Alerts, til at holde styr på 

positive og negative anmeldelser, meninger, eller kommentarer. Når virksomheder følger med i 

hvad forbrugere skriver på disse platforme, har de mulighed for at handle strategisk. Negativ 

eWOM kan bl.a. alarmere virksomheder om fejl og mangler ved produkter og motivere dem til at 

forbedre deres business strategi (Chen et al. 2011). Samtidig kan den negative omtale give idéer til 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK39X10uvLAhVLhywKHXYlBoEQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.1000ideer.dk%2F&usg=AFQjCNHdB0Uqo6HO5Wi3HafUTG7j6fX-EA


8 

 

udvikling af nye produkter, inspiration til R&D og indsigt i brand opfattelse (Kreis et al. 2015). 

Nogle virksomheder vælger også at gå aktiv i dialog med forbrugere, der har ytret sig positivt eller 

negativt om virksomheden på et socialt medie. Når virksomheder giver feedback på negative 

anmeldelser, meninger, eller kommentarer, kan det tjene flere formål for virksomheden. Det kan 

bl.a. give virksomheder mulighed for at løse kunders problemer. Når en kundes forventninger bliver 

opfyldt eller måske overgået, er det muligt, at kunden fortsat vil handle med virksomheden, stopper 

med at sprede negativ WOM eller endda poster positive kommentarer om den tilfredsstillende 

oplevelse med feedbacken fra virksomheden. Samtidig bliver negativ eWOM ofte observeret af 

rigtig mange forbrugere, hvilket kan påvirke en virksomheds omdømme (Van Noort et al. 2014). 

Ved at give feedback på negativ eWOM viser virksomheder, at de tager kunders problemer seriøst, 

hvilket både kan give virksomheden et bedre omdømme og forebygge negative kommentarer 

(ibid.). 

 

At give feedback på negativ eWOM virker umiddelbart som et godt værktøj for virksomheder i 

forhold til klage- og krisehåndtering. Dog tyder der på, at det at svare på alt negativ eWOM ikke er 

den bedste strategi altid. En undersøgelse, foretaget af Netbase (2013) viser, at 51 pct. af de 

udspurgte forbrugere, ønskede at poste eWOM, uden at virksomheder lytter med. Et andet eksempel 

omhandler den britiske telekommunikationsvirksomhed; BT Group, som i 2010 kom i modvind, 

fordi de ved hjælp af software identificerede alle negative kommentarer skrevet på sociale medier, 

og efterfølgende henvendte sig til forbrugerne, der havde skrevet disse kommentarer. En kunde af 

virksomheden fortalte offentligt, at virksomheden havde henvendt sig til ham efter at han havde 

skrevet en negativ kommentar om virksomheden på sin egen Facebook-væg, og at han var blevet 

mere vred på BT Group efter virksomhedens forsøg på at yde kundepleje. Dette fordi kommentaren 

var henvendt andre forbrugere (Lewis 2010). Forbrugere har forskellige motiver til at engagere sig i 

negativ eWOM (Hennig Thurau et al. 2004).  Den vrede forbrugers første negative kommentar om 

BT Group, blev måske skrevet for at advare hans venner, og derfor hverken ønskede eller 

forventede han en reaktion fra virksomheden. På den måde var han ikke modtagelig overfor 

feedback fra virksomheden. Det er samtidig muligt, at den vrede forbruger valgte eWOM 

kommunikationskanaler, der bedst matchede hans motiver til at engagere sig i negativ eWOM. 

Hans første negative kommentar om BT Group blev skrevet på hans Facebook-væg, hvorimod den 

anden negative kommentar om virksomheden blev skrevet på en mere offentlig internetplatform 

med langt flere tilskuere. Dette argument bakkes også op af teorien omkring Uses and 
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Gratifications (Blumler og Katz 1974), der antyder at forbrugere poster negativ eWOM på en 

internetplatform, der matcher deres behov og ønsker. Et motiv er netop en bevæggrund, såsom et 

ønske eller et behov, der får mennesker til at agere. I denne afhandling foreslås det derfor, at en 

forbrugers motiv til at engagere sig i negativ eWOM spiller en rolle, når det kommer til dennes valg 

af online kommunikationskanal at ytre sig på, og han/hendes modtagelighed overfor feedback fra 

virksomheden, målt i ønsket om at modtage en respons fra virksomheden.  

1.2 Problemformulering 

Med udgangspunkt i overstående findes det interessant at undersøge om forbrugeres motiver til at 

engagere sig i negativ eWOM har en indflydelse, når det kommer til valg af online 

kommunikationskanal at ytre sig på, og modtagelighed overfor feedback fra virksomheden. 

 

For at konkretisere undersøgelsen, tages der i afhandlingen udgangspunkt i danske 

restaurantgæsters negativ eWOM adfærd. Effekten af eWOM i restaurationsbranchen vurderes at 

være betydelig, fordi mange danskere forventes at benytte sig af andres anbefalinger før et 

restaurantbesøg. Et restaurantbesøg består af oplevelser med differentierede mad- og serviceydelser. 

Generelt kan services karakteriseres som uhåndgribelige, ikke-standardiserede, sjældent solgt med 

garanti, og skal opleves, før at man kan danne sig et ordentligt indtryk (Parasuraman et al. 1985; 

Zeithaml et al. 2003). Forbrugere har ved køb af serviceydelser ofte et behov for at minimere 

risikoen for fejlkøb, ved hjælp af andres erfaringer (Simoes et al. 2001). Samtidig kan et 

restaurantbesøg opfattes som en luksusgode (Sherman et al. 2008), hvilket peger i retning af at 

forbrugere kan have en høj involveringsgrad både før og efter et restaurantbesøg.  Håndtering af 

negativ eWOM er måske derfor særlig vigtig når det kommer til denne branche.  

 

Målet med afhandlingen bliver således at besvare følgende problemformulering: 

 

 

 

 

For at kunne besvare problemformuleringen, vil nedenstående underspørgsmål blive undersøgt: 

1. Hvilke motiver til negative eWOM er de mest anvendte blandt restaurantgæster? 

Hvilken indflydelse har restaurantgæsters motiver til at engagere sig i negativ eWOM, 

når det kommer til valg af online kommunikationskanal at ytre sig på, og den 

efterfølgende modtagelighed overfor feedback fra restauranten? 
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2. Hvilken indflydelse har restaurantgæsters negativ eWOM motiver, når det kommer til 

valg af online kommunikationskanal at ytre sig på?” 

3. Hvordan påvirker motiver til negativ eWOM, restaurantgæsters modtagelighed overfor 

feedback fra restauranten?” 

1.3 Begrænsninger og definitioner 

I forbindelse med afhandlingens problemformulering, er der valgt at foretage nogle afgrænsninger 

for undersøgelsen. Samtidig bliver der i problemformuleringen brugt en række begreber, som 

kræver en nærmere uddybning. Disse afgrænsninger og begreber vil blive uddybet i nedenstående.  

Restauranter 

Restauranterhvervet består af restauranter, pizzeriaer, grillbarer, isbarer, caféer, værtshuse, 

diskoteker, event catering og anden restaurationsvirksomhed (HORESTA 2014).  Fokusområdet i 

denne afhandling er klassiske restauranter og caféer, hvorved formålet ikke er, at belyse 

efterkøbsadfærd i forbindelse med besøg af pizzeriaer, grillbarer, isbarer, værtshuse, diskoteker og 

event catering. Forskellene mellem klassiske restauranter og caféer er blevet mere uklare med tiden. 

Mange caféer koncentrerer sig ikke kun om kaffe og lette måltider, men serverer eksklusive 

måltider i en formel atmosfære. Klassiske restauranter og caféer opfattes derfor som substitutter. 

Restaurantgæster 

Undersøgelsen vil omhandle forbrugere der på baggrund af egne erfaringer med en restaurant, har 

ytret sig negativt på en online kommunikationskanal. Der tages geografisk afsæt i danske 

forbrugere. 

Online kommunikationskanaler  

Ved en online kommunikationskanal forstås en internetsite, hvor brugere kan kommunikere med 

omverdenen (Weber 2009). Betegnelserne: online kommunikationsplatforme og eWOM kanaler vil 

også blive anvendt i afhandlingen, og de dækker over samme begreb. Da det ses som meget 

omfangsrigt at undersøge alle online kommunikationskanaler, vil det være nødvendigt, at afgrænse 

omfanget af disse i den primære undersøgelse. Ifølge Litvin et al. (2008) har online 

kommunikationskanaler forskellige karakteristika i form af interaktivitet og 

kommunikationsomfang (Litvin et al. 2008). På baggrund af teoriafsnittet, vil der blive foretaget en 

opdeling af online kommunikationskanaler. Denne opdeling vil blive benyttet i den primære 

undersøgelse, og vil ikke være repræsentativ for alle internetsites på internettet.  
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Feedback fra virksomheder 

Feedback fra virksomheder er en bred betegnelse, der kan benyttes til at beskrive den 

kommunikation som virksomheder kan vælge at adressere dens omverden med. Feedback fra 

virksomheder dækker i denne afhandling over den indsats, som er direkte henvendt til forbrugere 

der har ytret sig negativt om virksomheden eller dens produkter/services på en online 

kommunikationsplatform. Der tages i undersøgelsen udgangspunkt i afsenderen af den negative 

eWOM’s adfærd, og herved bliver virksomheders indsats belyst i forhold til at pleje den utilfredse 

kunde. Dette vil blive uddybet i teoriafsnittet.  

Modtagelighed overfor feedback fra virksomheden 

Når en forbruger er modtagelig overfor feedback fra virksomheden, forstås, at forbrugeren i en eller 

anden grad bliver positivt påvirket af virksomhedens respons, og på den måde bliver forbrugeren 

mere tilfreds med virksomheden. Mange faktorer kan være afgørende for forbrugeres 

modtagelighed overfor feedback fra virksomheder, såsom forbrugeres psykologiske-, sociale-, 

personlige- og kulturelle forhold. Yderligere kan indholdet af virksomhedens besked være 

afgørende for modtageligheden. Van Noort et al. (2012) fandt i et studie, at kunder var mere 

tilfredse med virksomheders feedback på internettet, når kunden selv anmodede om et respons fra 

virksomheden, frem for når virksomheder uopfordret besvarede kundernes negative eWOM. Det 

kan derfor argumenteres, at hvis forbrugeren ønsker et svar fra virksomheden, og virksomheden 

opfylder dette ønske, vil dette kunne føre til tilfredshed fra forbrugerens side. Emnet er komplekst, 

men formålet med afhandlingen er ikke, at undersøge alle de forhold, som er afgørende for 

restaurantgæsters modtagelighed overfor feedback fra restauranter. I forbindelse med 

problemformuleringen, vil der dog blive undersøgt, om der er en sammenhæng mellem ønsket om 

feedback fra restauranten og restaurantgæsternes efterfølgende tilfredshed.  

1.4 Formål med undersøgelsen 

Når der skal produceres viden, er det vigtigt, at gøre sig klart, hvad denne viden skal anvendes til. 

Dette kan hjælpe forskeren i arbejdet med at finde en passende metode til at besvare 

problemformuleringen (Andersen 2002). Formålet med undersøgelsen er, at give restauranters 

ledelse et bedre indblik i negativ eWOM motivers indflydelse, når det kommer til restaurantgæsters 

valg af online kommunikationskanal at ytre sig på, og deres efterfølgende modtagelighed overfor 

feedback fra restauranten. Afhandlingens resultater kan indikere, om nogle typer af online 

kommunikationskanaler er mere egnede end andre, når det kommer til at udøve kundepleje til 
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utilfredse/klagende forbrugere på internettet. Dette kan danne grundlag for yderligere forskning, 

som kan være brugbar for restauranters ledelse i forhold til udformning af en effektiv eWOM-

respons strategi på internettet. 

1.5  Struktur  

Afhandlingens struktur er illustreret i nedenstående Figur 1. Denne viser hvordan afhandlingen er 

opbygget.  

 

 

Figur 1 Afhandlingens struktur. Kilde: Egen tilvirkning, inspireret af Enderud (1986). 

I det indledende afsnit introduceres problemformuleringen og afgrænsninger for denne. 

Problemformuleringen besvares ved hjælp af en række underspørgsmål, og er af forklarende 

karakter. I metodeafsnittet vil der blive redegjort for afhandlingens undersøgelsesdesign- herunder, 

videnskabsteoretisk ståsted og metode til empiriindsamling. I teoriafsnittet vil afhandlingens 

referenceramme blive udviklet. Valg af teori vil blive redegjort for i teoriafsnittet, og begrebernes 

indbyrdes sammenhænge vil blive diskuteret. Den teoretiske referenceramme danner grundlag for 

udarbejdelsen af den kvantitative undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse består af statistiske 

analyser og hypotesetest. Undersøgelsen afsluttes med konklusion og perspektivering.  
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2 Metode 
Dette afsnit har til formål at redegøre for den metodiske tilgang der anvendes til at undersøge 

afhandlingens problemstilling. Afsnittet indledes med en redegørelse for valg af studie- og 

forskningsmetode. Efterfølgende vil undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted blive præsenteret. 

Dernæst vil der blive gennemgået, hvilke metodiske valg, der er blevet gjort i forbindelse med 

indsamlingen af empiri til afhandlingen, samt redegjort for kvaliteten af afhandlingens primære 

data.  

2.1 Valg af studie- og forskningsmetode  

Når et projektarbejde skal igangsættes, står man med valget om hvilken studietype og 

forskningsmetode man skal vælge. I forhold til studietype kan der vælges mellem en teoretisk eller 

en empirisk tilgang (Yin 2009). En empirisk tilgang er valgt for denne afhandling. Dette fordi 

undersøgelsen opbygges omkring data fra et virkeligt fænomen og på den måde, vil det være 

umuligt at finde teorier der passer perfekt på fænomenet. Samtidig vælges casestudiet som 

forskningsmetode, fordi problemformuleringen beskæftiger sig med et nutidigt fænomen, i dens 

naturlige sammenhæng, og samtidig er der ikke kontrol over fænomenet (ibid.).  

2.2 Videnskabsteoretisk ståsted 

Ens videnskabsteoretiske ståsted fortæller, kort fortalt, om hvordan man vælger at anskue 

virkeligheden. Valget af det videnskabsteoretiske ståsted vil have betydning for hvordan viden 

produceres og om denne viden kan anerkendes som sand. Ofte er en beskrivelse af ens 

videnskabsteoretiske ståsted også medvirkende til en større forståelse af et givent resultat (Kjørup 

1985). Der findes mange forskellig og ofte modstridende antagelser om, hvordan man opbygger 

viden, hvordan virkeligheden anskues, og hvad der indgår i en samfundsvidenskabelig analyse 

(Fuglsang et al. 2004). Der findes dog ikke én rigtig måde at arbejde ud fra. I stedet er det 

betydende at synliggøre hvilke anskuelser forfatteren benytter sig af (ibid.).  

2.2.1 De videnskabelige paradigmer 

Videnskabsteorier kan dimensioneres i paradigmer. Et paradigme kan defineres som: ”Et basalt sæt 

af værdier som styrer vores handlinger – både handlinger i hverdagen og handlinger forbundet 
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med disciplinerede undersøgelser”(Guba 1990). Generelt gældende for alle paradigmer er, at de 

kan karakteriseres ud fra, hvordan tilhængere af de forskellige paradigmer forholder sig til 

nedenstående tre basale spørgsmål (Guba 1990): 

1. Ontologisk: Hvordan opfattes virkeligheden? 

2. Epistemologisk: Hvordan erkendes virkeligheden? 

3. Metodologisk: Hvordan skal viden om virkeligheden oparbejdes? 

Rækkefølgen på de tre ovenstående spørgsmål er ikke tilfældig. Forfatterens virkelighedsopfattelse 

(ontologi) vil have indflydelse på erkendelsen af virkeligheden (epistemologi), som så igen vil 

påvirke den måde hvorpå viden om virkeligheden oparbejdes (metodologi).  

Fire forskellige paradigmer 

Guba (1990) præsenterer fire fremherskende videnskabelige paradigmer, hvilket er positivisme, 

postpositivisme, kritisk teori og konstruktivisme. Nedenstående Figur 2. præsenterer kort disse 

paradigmer i forhold hvordan de relaterer sig til de tre ovenstående spørgsmål. 

 

Figur 2 Fire paradigmer. Kilde: Egen tilvirkning, på baggrund af Guba (1990). 
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2.2.2 Valg af paradigme  

Der findes et væld af argumenter der taler for eller imod valget af et givent paradigme (Heldbjerg 

1997). Nogle teoretikere mener kun at man kan benytte ét paradigme når man laver undersøgelser, 

mens andre, såsom Schultz et al. (1996) argumenter for, at det ikke er muligt at research, uden at 

krydse grænser mellem paradigmer, bl.a. pga. alle de forskellige opfattelser som udgør den verden 

der undersøges.  

I denne afhandling vil videnskabsteorien tage udgangspunkt i postpositivismen (Guba 1990). I 

nedenstående vil afhandlingens ontologi, epistemologi og metodologi blive gennemgået. 

Ontologi 

Det vurderes ikke muligt at tilegne sig en fuldstændig sand viden om forbrugeres negativ eWOM 

adfærd, siden menneskers adfærd ikke opfattes som entydige størrelser. Det kan argumenteres, at 

afhandlingens problemformulering lægger op til forståelse og fortolkning, siden forbrugeres eWOM 

adfærd er subjektiv. Specialets forfatter er opmærksom på dette, men har dog den holdning at 

mennesker interagerer i et mønster, der til dels kan kortlægges, og herved kan tendenser opfanges.  

Der anlægges derfor en postpositivistisk tilgang, og herved opfattes verden begrænset realistisk.  

Espistemologi 

Ved at anlægge en postpositivistisk tilgang til afhandlingen, forbliver objektivitet idealet. Dog 

erkender paradigmet, at idealet om fuldstændig objektivitet er en umulighed, som kun kan forsøges 

tilnærmet (Heldbjerg 1997).   

Afhandlingens forfatter har samtidig reflekteret over konsekvensen af at have arbejdet i 

restaurationsbranchen i over 10 år, og herunder givet feedback på negativ eWOM på forskellige 

online kundeanmeldelsesplatforme. Der er derfor en vis forforståelse omkring emnet. Subjektivitet 

kan derfor ikke udelukkes fuldstændigt, men vil blive begrænset, så vidt det er muligt.  

Metodologi 

Den postpositivistiske tilgang forudsætter, at generering af viden om virkeligheden, skal finde sted i 

selv samme virkelighed (Guba 1990). Opbygningen af dette speciale vil være, at der på baggrund af 

teori vil blive udviklet en teoretisk referenceramme, som skal være behjælpelig når der skal 

genereres hypoteser, der efterfølgende skal testes kvantitativt. Det accepteres her, at den teoretiske 

referenceramme vil bære præg af undersøgerens subjektive fortolkning. Der vil efterfølgende blive 

foretaget en statistisk analyse af det indsamlede datamateriale, der enten falsificerer teorien eller 

bekræfter den. Den kvantitative fremgangsmåde tester herved den eksisterende viden, i nutidige 
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omgivelser, som det postpositivistiske paradigme foreskriver (Heldbjerg 1997). Det forventes ikke 

at resultaterne af undersøgelsen vil være fuldstændig sikre, hvilket skyldes at subjektive faktorer 

kan have påvirket undersøgelsen. Ved at benytte et kvantitativt design, er målet dog, at lade 

subjektive faktorer have mindst mulig indflydelse.  

2.3 Primær dataindsamling 

For at besvare problemformuleringen, vil der på baggrund af afhandlingens teoriafsnit blive 

udviklet en referenceramme. Denne danner baggrund for den primære dataindsamling. Den primære 

dataindsamling består af en kvantitativ undersøgelse, i form af en spørgeskemaundersøgelse.  I det 

følgende vil der redegøres for afhandlingens primære dataindsamling. 

2.3.1 Undersøgelsesmetoder 

Primære data benyttes i afhandlingen, og vil blive indsamlet til at belyse afhandlingens konkrete 

problemstilling. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder deles ofte i kvalitativ metode og kvantitativ 

metode, men også en kombination af de to metoder kan benyttes (Creswell 2009).  I det følgende 

gennemgås forskellene mellem metoderne. 

Kvalitativ metode  

Kvalitativ metode er en undersøgelsesform, der kan benyttes til at skabe en dybere forståelse for det 

problemkompleks der studeres (Holme et al. 1996). Ved at benytte sig af denne undersøgelsesform, 

beskæftiger man sig med små stikprøver, hvilket betyder at kvalitativ metode ikke er statistisk 

repræsentativ. Formålet med metoden er dog ikke at være repræsentativ, men at afdække relevante 

områder, set i forhold til den konkrete problemstilling. Ved at benytte denne undersøgelsesform er 

det samtidig centralt at forstå problemkompleksets sammenhæng med helheden (ibid.). 

Kvantitativ metode  

Kvantitativ metode er en undersøgelsesform der anvendes, når forskningsfeltet kan gøres målbart 

og anvendes ved større undersøgelser, hvor det handler om at forstå de overordnede repræsentative 

fællestræk. Metoden kan, i modsætning til kvalitativ metode, være statistisk repræsentativ, men det 

kræver at dataindsamlingen udgør en vis mængde. Det primære, kundskabsmæssige sigte er at 

årsagsforklare de fænomener, der er gjort til genstand for undersøgelsen. På den måde kan man 

afprøve, om de opnåede resultater gælder for alle de enheder, som man ønsker at udtale sig om 

(Holme et al. 1996).  
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Metodetriangulering  

Ifølge Andersen (2002) er det muligt at udarbejde undersøgelser, der kombinerer de to metoder. En 

undersøgelse med et forklarende sigte kan f.eks. benytte kvalitative data som supplement til andre 

typer af data. 

2.3.2 Valg af undersøgelsesmetode 

Der er valgt, at drage brug af kvantitativ metode, som redskab til at besvare problemformuleringen. 

Dette er valg af flere årsager, som vil blive uddybet i nedenstående. 

 

Ifølge Andersen (2002) er undersøgelsesprojektets kundskabsmæssige formål, dens problemstilling 

og dens genstandsfelt af betydning, når der vælges metodisk fremgangsmåde. I undersøgelsen  

forsøges der at finde frem til, hvilken indflydelse negative eWOM motiver har, når det kommer til 

valg af online kommunikationskanal at ytre sig på, og den efterfølgende modtagelighed overfor 

feedback fra restauranten. Der forsøges at finde ud af, om en forbrugers motiv har indflydelse på to 

andre faktorer. Herved forsøges der ikke at opnå en dyb og meget nuanceret forståelse af alle 

faktorer der påvirker fænomenet. Der forsøges til gengæld at afdække udbredelsen af fænomenet, 

og generalisere afhandlingens resultater, så meget det nu er muligt – velvidende om, at der studeres 

et fænomen, hvor sammenhængen ikke optræder altid og med sikkerhed. En mere generaliserbar 

viden om fænomenet vurderes, at kunne skabe forudsigelser, som kan være til gavn for restauratører 

i deres færden på internettet. Metodevalget hænger også sammen med afhandlingens forfatters 

videnskabsteoretiske ståsted. Der er en holdning til at mennesker interagerer i et mønster, der til 

dels kan kortlægges. Det skal dog pointeres, at der ikke kan opstilles forklaringer, der svarer til det 

naturvidenskabelige ideal (ibid.). Inden udfærdigelsen af problemformuleringen blev der samtidig 

søgt efter, hvordan andre forskere har studeret dette emne. Her blev det fundet, at mange forskere 

primært har baseret deres resultater på kvantitative data (f.eks. Willemsen et al. 2013; Kreis et al. 

2015). Ved at basere afhandlingens resultater på kvantitative data, gøres undersøgelsen på den måde 

sammenlignelig med forskning inden for samme område.  

Der har været flere overvejelser omkring, at inddrage kvalitativ metode i undersøgelsesdesignet. En 

forundersøgelse af kvalitativ karakter, vil måske kunne forbedre de kvantitative redskaber, da 

metoden er induktiv og kan generere ny viden. Der er dog valg ikke at gøre brug af en kvalitativ 

forundersøgelse, da der kan være mange problemer med subjektivitet i relation til dataindsamling 

og analyse. I stedet vil der fokuseres på at højne kvaliteten af den sekundære dataindsamling. 
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2.3.3 Indsamlingsmetode 

Der er valgt at foretage en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse til udførelse af den kvantitative 

undersøgelse. Det færdige spørgeskema er selvadministrerende, og vil blive produceret og udsendt 

ved hjælp af programmet: Onlineundersøgelse (onlineundersøgelse.dk).  

Der er blevet gjort en del forarbejde, for at finde respondenter, der har postet om en negativ 

restaurantoplevelse, og som ønsker at deltage i undersøgelsen. I ca. tre måneder har afhandlingens 

forfatter via sit tjenerarbejde på en restaurant, spurgt stamgæster og snaksaglige gæster, om de 

nogensinde har postet en negativ anmeldelse/kommentar om en restaurant på internettet. På den 

måde er der fundet 34 respondenter, som svarede ja til spørgsmålet og ønskede at deltage i 

undersøgelsen. Spørgeskemaet vil blive delt til disse respondenter via e-mail. Yderligere vil 

spørgeskemaet blive delt på internetsitet: Facebook.dk. Afhandlingens forfatters eget netværk på 

Facebook vil blive opfordret til at dele spørgeskemaet med deres netværk. Samtidig vil 

spørgeskemaet blive postet i forskellige offentlige grupper på Facebook, hvor det er tilladt at poste 

spørgeskemaundersøgelser. Afhandlingens forfatter er også medlem af flere sociale forums på 

internettet. Spørgeskemaet vil bl.a. blive postet på internetsitet: Din debat.dk, som har en tråd 

specielt designet til, at brugere kan søge respondenter til besvarelse af spørgeskemaer. I og med at 

undersøgelsen bl.a. indbefatter afhandlingens forfatters netværk, kan indsamlingsmetoden betegnes 

som en ”bekvemmelighedsudvælgelse” (Andersen et al. 2007). Der vil blive udloddet 2x1 julekurve 

(værdi ca. 500 kr. pr. stk.) for at motivere respondenterne til at gennemføre spørgeskemaet. 

Vinderne af præmien vil blive udtrukket efter at spørgeskemaindsamlingen er slut. Der forsøges 

herved, at skabe opmærksomhed omkring undersøgelsen og øge antallet af respondenter, siden 

målgruppen af undersøgelsen ikke er stor. Ulempen ved dette er dog, at der er risiko for at tiltrække 

useriøse respondenter, som måske slet ikke har prøvet at skrive en negativ kommentar om en 

restaurant på internettet.  

2.3.4 Pilottest  

Inden udsendelsen af spørgeskemaet vil der gennemføres tests af spørgeskemaet. Den første test har 

til formål, at undersøge om spørgsmålene i undersøgelsen er ”korrekt” formuleret, i forhold til det 

der ønskes undersøgt. Her vil pilotspørgeskemaet blive fremlagt for afhandlingens forfatters 

vejleder, idet han anses som en fagekspert, med stor viden og erfaringen på området.  

Den anden test har til formål, at undersøge om spørgsmålene er forståelige. Der udvælges en gruppe 

af personer, som skal læse spørgsmålene igennem, og efterfølgende give feedback på hvordan de 

forstår og reagerer på spørgsmålene. Denne test kan afsløre fejl, unøjagtigheder og manglende logik 
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i skemaet (Andersen 2002). Den sidste test har til formål, at undersøge hvorvidt spørgeskemaet 

fungerer godt som helhed. Her sendes spørgeskemaet til 5 personer i forfatters eget netværk, som 

bliver bedt om at svare på alle spørgsmålene i spørgeskemaet. Denne test kan vise, om 

spørgsmålsrækkefølgen er logisk og ikke påvirker respondenternes svar (Hansen et al. 2008).  

2.3.5 Kvalitet af primære data  

I forbindelse med gennemførelse af den primære dataindsamling er det vigtigt, at undersøgelsen 

tilstræber så stor sikkerhed som muligt. I nedenstående vil der redegøres for det indsamlede datas 

kvalitet, som udtrykkes ved følgende to begreber: validitet og reliabilitet. 

Validitet 

Validitet handler om relevans og gyldighed. Ved høj relevans og gyldighed i en undersøgelse, er 

man sikker på, at man rent faktisk måler det, som er intentionen (Faarup et al. 2008).  

At der er benyttet kvantitativ metode, frem for kvalitativ metode må forventes at styrke den eksterne 

validitet, idet at resultaterne i langt højere grad kan generaliseres til andre situationer – dette dog 

under forudsætning af korrekt empiriindsamling (Andersen et al. 2007).  

Ved udarbejdelse af undersøgelsesdesignet har der været stor fokus på at opnå en så høj validitet 

som muligt. Spørgeskemaet er blevet udarbejdet på baggrund af en spørgeramme. Spørgerammen 

består af en beskrivelse af formålet med undersøgelsen, de væsentligste punkter at måle på, samt 

beskrivelse og kriterier for målepunkter. Forarbejdet har til formål at sikre en valid undersøgelse, 

som måler det, der ønskes med undersøgelsen. Efterfølgende er der foretaget begrebsvalidering, 

således at der så vidt som muligt er anvendt spørgsmål og udsagn i spørgeskemaet, som tidligere er 

anvendt til at teste samme begreber i forskningsbaserede undersøgelser. Herved er der forsøgt at 

opnå overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske begrebsplan. Yderligere er testpersoner 

blevet spurgt til, hvordan de forstod de anvendte udsagn og formuleringer i spørgeskemaet, hvilket 

har ført til rettelser i enkelte spørgsmål.  

I undersøgelsesdesignet er der lagt vægt på at respondenterne består af personer, som har prøvet at 

poste en negativ restaurantoplevelse online. Samtidig er hypotetiske spørgsmål undgået, fordi 

mange personer kan have svært ved helt præcist at bestemme, hvordan de vil agere og føle i en 

hypotetisk situation. Der er derfor indsat filtre i spørgeskemaet, som er betingelser, som 

respondenterne skal opfylde for at besvare de næste spørgsmål (Faarup et al. 2008). Dette vurderes 

at gøre besvarelserne mere valide, men har også den konsekvens, at det bliver hårdere at finde 

brugbare respondenter. 
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Reliabilitet 

Reliabilitet betegner, hvorvidt teknikken/instrumentet der er benyttet til at måle et konkret område 

måler præcist og pålideligt (Nielsen 1983). Reliabilitet kan opdeles i fire kategorier, når der 

benyttes kvantitative undersøgelser, hvilket er subjekt-reliabilitet, observatør-reliabilitet, 

instrument-reliabilitet og situations-reliabilitet (ibid.). Undersøgelsens reliabilitet i forhold til disse, 

vil blive redegjort for i nedenstående. 

Subjekt-reliabilitet 

Subjekt-reliabilitet henviser til respondentens tilstand under undersøgelsen. Respondenterne kan 

være præget af manglende motivation, dårligt humør eller træthed etc. Disse faktorer kan have 

indflydelse på pålideligheden af deres svar. Det faktum at spørgeskemaet er selv administrerende 

vurderes at have en positiv indflydelse på undersøgelsens subjekt-reliabilitet. På den måde vælger 

respondenterne selv hvornår de har tid til at besvare spørgeskemaet, og kan selv vælge hvor lang tid 

de er om at gennemføre det. At der er blevet udloddet 2x1 julekurve for at motivere respondenterne 

til at deltage og gennemføre spørgeskemaet, kan dog have negativ indflydelse på pålideligheden af 

den enkelte respondents svar. Måske bliver der svaret uovervejet, eller uærligt omkring emnet. Det 

ses dog som nødvendigt, at skabe opmærksomhed omkring undersøgelsen, da undersøgelsens 

målgruppe er lille, og måske svære at få til at deltage uden en ”gulerod”. 

Observatør-reliabilitet 

Observatør-reliabilitet henviser til observatørens fortolkning af respondenternes svar. Idet 

spørgeskemaundersøgelsen er foregået digitalt, og der kun vil blive anvendt lukkede spørgsmål med 

faste svarmuligheder (beskrevet i afsnit 4.1), vil der være meget lille risiko for at fejlfortolke 

respondenternes svar. Hvis der var blevet anvendt åbne spørgsmål, havde der været risiko for, at 

svarene spændte meget vidt, og ville være svære at fortolke (Faarup et al. 2008).  

Instrument-reliabilitet  

Instrument-reliabilitet handler om spørgeskemaet udformning (beskrevet i afsnit 4.1). 

Spørgeskemaets udformning har en betydelig indflydelse på om respondenterne besvarer 

spørgsmålene korrekt. Flere spørgsmål i spørgeskemaet er udviklet på baggrund af sammenlignelige 

undersøgelser, for at undgå dårligt formulerede spørgsmål, som ikke bliver forstået korrekt af 

respondenten. Der er samtidig foretaget pilottests af spørgeskemaet for at sikre, at formuleringer er 

klare og tydelige, og at spørgeskemaet er logisk opbygget.  
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 Situations-reliabilitet 

Situations-reliabilitet henviser til hvorvidt omgivelserne har haft en påvirkning på respondenterne 

på tidspunktet for besvarelse af spørgeskemaet. Fordi spørgeskemaet er selv administrerende og 

anonymt, er det ikke muligt at detektere hvorvidt respondenterne er blevet påvirket af deres 

omgivelser under besvarelse af spørgeskemaet. Det er muligt, at nogle respondenter er blevet 

påvirket af andre mennesker, så de måske har fortaget besvarelsen meget hurtigt, og på den måde 

har besvaret spørgsmålene uovervejet. Det er samtidig muligt, at nogle respondenter har diskuteret 

de forskellige spørgsmål med andre mennesker, og er blevet påvirket i deres besvarelse. 

2.4 Sekundær dataindsamling 

Der benyttes eksterne sekundære datakilder i form af lærebøger og artikler fra tidsskrifter.  

Inden udfærdigelsen af problemformuleringen benyttes disse som inspiration og vejledning til 

afhandlingens teoretisk, empiriske og metodologiske opbygning. På den måde bliver de anvendt til 

at danne et overblik over problemstillingen, idet afhandlingens forfatter får indsigt i, hvad der er 

blevet forsket i på området, hvordan andre har studeret området og herunder hvilke metodiske 

tilgange der er blevet anvendt. Efterfølgende har lærebøger og artikler fra tidsskrifter til formål at 

redegøre for en referenceramme, som kan være behjælpeligt, når der skal dannes hypoteser, som 

skal testes via en kvantitativ undersøgelse. Forskningsspørgsmålet i denne afhandling er ikke 

behandlet ret meget i allerede gennemført forskning. Den teoretiske referenceramme vil bero på 

undersøgelsesresultater fra videnskabelige artikler, der er indsamlet til et andet formål, på andre 

markeder, og i andre brancher. Valg af teori vil blive redegjort for i afhandlingens teoriafsnit (afsnit 

3). Ved hjælp af relevant litteratur vil der gives et forslag til hvilke negativ eWOM motiver som er 

vigtige i forhold til restaurantgæster, samt sammenhængen mellem det enkelte motiv og 

restaurantgæstens valg af online kommunikationskanal og dennes modtagelighed overfor feedback 

fra virksomheden.  
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3 Teori 

3.1.1 Indledende teori 

En forståelse af hvor stort informationsbehov en restaurantgæst har, når der skal vælges restaurant, 

har stor indflydelse på betydningen af eWOM i restaurationsbranchen. I denne del af 

teorigennemgangen, vil et restaurantbesøg som produkt først blive defineret. Efterfølgende vil der 

redegøres for restaurantgæsters behov for informationssøgning i forbindelse med valg af restaurant. 

Dette findes relevant, for at give læserne en forståelse af, at restaurantgæster i særdeleshed benytter 

sig af andres anbefalinger før et restaurantbesøg, og ofte har en høj involveringsgrad i hele 

købsbeslutningsprocessen, herunder også deres efterkøbsadfærd. Dette ses som vigtigt at fremhæve, 

i forhold til afhandlingens aktualitet. Til sidst vil overordnet teori om WOM og eWOM blive 

præsenteret, med formålet om, at give læserne en forståelse af disse fænomener.  

3.1.2 Restaurantbesøg som produkt  

Overordnet består et restaurantbesøg som produkt af en fysisk del og en service del. Den fysiske del 

består af det måltid og de drikkevarer som gæsterne får serveret. Servicedelen består af 

serviceydelser i form af betjening og oplevelser ved besøget. En gæst på en restaurant bliver f.eks. 

modtaget af en tjener ved indgangen, ledt på plads og bliver opvartet ved bordet. Den største forskel 

mellem serviceydelser og fysiske produkter er, at produkter bliver produceret, mens services bliver 

udført (Rushton et al. 1985). Der er fire karakteristika, der især kan forklare forskellen mellem 

fysiske produkter og serviceydelser. Disse er, at services er uhåndgribelige, uadskillelige, 

forskellige og let fordærvede (ibid.). Nedenstående Figur 3. forklarer disse fire karakteristika. 

 

 

Figur 3 Karakteristika ved serviceydelser. Egen tilvirkning, inspireret af Rushton et al. (1985) 
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Graden af serviceindhold kan karakteriseres som høj på en traditionel restaurant sammenlignet med 

en fastfood restaurant. På en fastfood restaurant er maden typisk lavet i forvejen og servicen er 

standardiseret, hvorimod restauranter i langt højere grad gør en del for gæsternes velbefindende.  

Flere studier har undersøgt hvilke elementer eller attributter som forbrugere finder vigtige i forhold 

til opnåelse af tilfredshed ved et restaurantbesøg. Et tidligt studie af Campbell-Smith (1967) fandt, 

at restaurantbesøgende finder værdi i mad og drikke, service, hygiejne/renlighed, value-for-money 

og atmosfære. Gustafsson et al. (2006)’s five aspects meal model (FAMM-model) fremhæver at 

gæsters positive/negative oplevelse afhænger af rummet, mødet mellem kunde og personale, mad 

og drikke, management kontrol systemet og atmosfæren. Flere forskere har fremhævet at kvaliteten 

af maden er det vigtigste aspekt i forhold til opnåelse af tilfredshed ved et restaurantbesøg (Lewis 

1981; Cullen 2004; Heung 2007). Andre elementer såsom servicekvalitet og atmosfære har 

ligeledes høj prioritet hos mange restaurantgæster (Clark et al. 1998; Heung 2007).  

Et restaurantbesøg som produkt omfatter således en kombination af flere elementer og attributter.  

Det fysiske produkt og serviceydelsen er en stor del af restaurantoplevelsen, men også andre 

faktorer kan spille ind i vurderingen af produktet, såsom atmosfæren. 

3.1.3  Restaurantgæsters informationsbehov og købsbeslutningsproces 

En forståelse af forbrugeres informationsbehov og informationssøgning i forbindelse med valg af 

restaurant, forudsætter viden om, hvordan en købsbeslutningsproces generelt forløber. Engel et al. 

(1968)’s model over beslutningstagning, tager udgangspunkt i den rationelle købsadfærd og at 

forbrugeren nyttemaksimerer. Beslutningsprocessen kan opdeles i fem faser, hvilket er 

problemerkendelse, informationssøgning, evaluering, købsbeslutning og efterkøbsadfærd. Det er 

dog ikke i forbindelse med alle typer af køb, at man gennemløber alle fem faser. Ved rutinebetonet 

adfærd, vil forbrugeren ofte springe de tre første faser over og gå direkte ind i den fjerde fase – 

købsbeslutningen. Når en forbruger derimod udviser en kompleks købsadfærd, hvor der er tale om 

et produkt, som betyder meget for forbrugeren og kan opleves som risikobetonet, lægges der op til 

at forbrugeren gennemløber samtlige fem faser i en sekvens. I nedenstående argumenteres der for, 

at restaurantgæster typisk har et stort informationsbehov og en høj involveringsgrad, og derved 

udviser en kompleks købsadfærd. 

Informationsbehov 

Et restaurantbesøg er ikke en hverdagsbegivenhed for de fleste danske forbrugere. Ifølge en rapport 

fra  Madkulturen (2015), indtages 88 pct. af alle danske aftensmåltider i eget hjem, hvorimod kun 5 
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pct. af alle måltider spises på restaurant. Et restaurantbesøg kan opfattes som en luksusgode 

(Sherman et al. 2008), hvilket kan tyde på at mange forbrugere vil være højt involverede, når de 

skal vælge en restaurant. Udover at restaurantgæster ofte er højt involverede når de skal vælge 

hvilken restaurant, de skal spise på, afhænger deres informationsbehov samtidig af den enkelte 

forbrugeres opfattede risiko ved købet. En købsbeslutning involverer risiko, når konsekvenserne 

ved beslutningen er usikre og nogle udfald er mere ønskede end andre (Kogan et al. 1964; 

MacCrimmon et al. 1986). Begrebet opfattet risiko er multidimensionalt, og dækker over forskellige 

former for risiko, såsom finansiel risiko, kvalitets risiko, psykologisk risiko, social risiko og 

tidsmæssig risiko (Turley et al. 1993). 

En stor del af et restaurantbesøg er serviceydelsen. Forbrugere forventes at opfatte en større risiko 

forbundet med købet af serviceydelser, end når valget omhandler et fysisk produkt (Guseman 1981; 

Murray 1991). Services er generelt uhåndgribelige, ikke-standardiseret, sjældent solgt med garanti, 

og skal ofte oplevet, før man kan danne sig et ordentligt indtryk (Parasuraman et al. 1985; Zeithaml 

et al. 2003). Ifølge en undersøgelse af Turley et al. (1993) omhandlende risiko ved køb af 

serviceydelser i forskellige brancher, blev der fundet at kvalitetsrisiko udgør den største risiko ved 

køb af serviceydelser, fordi serviceydelser ofte er meget lidt standardiseret. Det tyder derfor på at 

produktinvolveringen og den opfattede risiko kan være høj hos mange forbrugere ved valg af 

restaurant, hvilket er indikator for en mere kompleks forbrugerbeslutning. 

Informationssøgning, evaluering, købsbeslutning og efterkøbsadfærd 

Hvis en forbruger oplever et tilstrækkelig stort informationsbehov, gennemføres der en 

informationssøgning. Den eksterne informationskilde benyttes når en forbruger ikke mener, at have 

nok intern information til, at foretage en god købsbeslutning. Forbrugere er meget tilbøjelige til at 

benytte eksterne informationskilder når de skal købe serviceydelser, såsom restaurantoplevelser 

(Parikh et al. 2014). I forhold til serviceydelser, benytter forbrugere sig ofte af andres anbefalinger. 

Dette fordi WOM opfattes som troværdigt og som en risikoreducerende kilde (Murray 1991). 

WOM-anbefalinger består ikke kun af families og venners anbefalinger og meninger, men kan også 

findes på internettet. Ved at benytte online anbefalinger, kan forbrugere reducere deres tidsforbrug 

(Bakos. 1997). Forbrugere kan nemt og hurtigt sortere information angående mange restauranter og 

vælge en restaurant ud fra deres egne evalueringskriterier. I efterkøbsfasen vil forbrugere evaluere 

deres restaurantbesøg. Hvis forbrugere er tilfredse, er der en sandsynlighed for at de besøger 

restauranten igen, invitere andre forbrugere med sig, og anbefale restauranten til andre. Hvis kunder 
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er utilfredse med besøget, vil de sandsynligvis ikke besøge restauranten igen, og de vil måske 

fortælle andre om den negative oplevelse med restauranten.  

3.1.4 WOM 

Siden tidernes morgen har mennesker videregivet sladder til hinanden, hvilket gør WOM til det 

ældste medie overhoved. Det var dog først fra midten af det 20. århundrede, at WOM begyndte at få 

omfattende opmærksomhed fra akademikere og praktikere, da studier fandt, at samtaler og uformel 

informationsudveksling har en stor indflydelse på forbrugeradfærden (De Bruyn et al. 2008).WOM 

kan defineres som værende:”oral, person-to-person communication between a receiver and a 

communicator whom the receiver perceives as non-commercial, concerning a brand, a product or a 

service” (Arndt 1967).  

Generelt om WOM 

WOM har i mange år været anset som et effektivt marketing-værktøj. Studier tilbage fra 1950’erne 

fandt, at WOM i forhold til at påvirke forbrugere til at skifte til et andet varemærke, var syv gange 

mere effektiv end reklamer i aviser og magasiner, fire gange mere effektiv end personlig salg og 

dobbelt så effektiv i forhold til radioreklamer (Katz og Lazarsfeld 1955).  Engel et al. (1969) fandt, 

at WOM kan spredes hurtigt. Halvfems pct. af de forbrugere der havde prøvet en ny service, fortalte 

om oplevelsen til mindst en person og fyrre pct. fortalte om oplevelsen til to personer eller flere 

inden for et par dage. Andre studier har støttet op om, at WOM spille en vigtig rolle i forhold til 

forbrugeres attitude og købsbeslutninger (Brown et al.1987; Herr et al. 1991) og er en af de mest 

indflydelsesrige kilder når det kommer til beslutningen om at købe nye produkter og services 

(Chevalier et al. 2006; Kumar et al. 2007). Når forbrugere mangler den nødvendige information 

omhandlende et køb, eller når de opfatter risikoen i forbindelsen med købet som høj, benytter de sig 

af WOM (Haywood 1989). Magten og indflydelsen af WOM kan være betydelig, fordi kilden til 

WOM normalt er en person vi kender. Den personlige forbindelse er medvirkende til at 

informationen virker mere autentisk og troværdig end andre påvirkninger, såsom reklame og 

promotion (Duhan et al. 1997). Tætte personlige kontakter, såsom venner og familie repræsenterer 

de mest pålidelige kilder til information og derfor er deres meninger meget indflydelsesrige i mange 

købsbeslutninger (Brooks 1957). Dog viser senere studier, at kilder med svage bånd til forbrugeren 

også kan være meget indflydelsesrige, hvis forbrugeren søger ekspertise (Duhan et al. 1997). Ifølge 

Lampert og Rosenberg (1975) omfatter WOM blandt forbrugere tre forskellige aktiviteter. Den 

første er, når forbrugeren søger information øjeblikkeligt for på den måde at reducere risiko. Den 
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anden er, når informationen bliver samlet og lagret til fremtidig brug og den tredje er, når 

informationen bliver delt for at påvirke andres beslutninger. Se bilag 9.2 for positiv og negativ 

WOM.  

3.1.5 eWOM 

WOM har udviklet sig i takt med den digitale udvikling. Som flere og flere forbrugere kom online, 

begynde de at udveksle produktinformation elektronisk (Cheung og Thadani 2010) og dele 

forbrugerpræferencer og forbrugererfaringer gennem de interaktive Web 2.0 teknologier (Huang et 

al. 2011). Det specielle ved denne kommunikationsform er, at kommunikationen er en multi-vejs 

udveksling af information (Hung og Li 2007). Denne form for WOM bliver af akademikere nu til 

dags omtalt som eWOM. 

eWOM kan definers som værende:”any positive or negative statement made by potential, actual, or 

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

and institutions via the Internet” (Hennig-Thurau et al. 2004).  

Generelt om eWOM 

Det har vist sig, at mange forbrugere er meget modtagelig over for eWOM kommunikation. Dette 

kan skyldes, at de forbrugere der aktivt søger information på nettet, er motiverede til at behandle og 

lagre den information som de modtager (Andreassen og Streukens 2009). 

eWOM har ofte en bredere rækkevidde end traditionel WOM. For det første er eWOM ofte af 

mindre personlig karakter end traditionel WOM. Dette fordi traditionel WOM primært bliver 

udvekslet mellem forbrugere der har forholdsvis stærke bånd til hinanden, såsom slægtninge, 

venner og kollegaer, hvorimod eWOM ofte bliver udvekslet mellem anonyme forbrugere eller 

forbrugere uden stor tilknytning til hinanden. For det andet er traditionel WOM begrænset af 

geografisk placering og tid, hvorimod eWOM kan være tilgængelig for alle med en 

internetforbindelse på ubestemt tid (Willemsen 2013). Fordi eWOM også kan være tilgængelig for 

andre forbrugere udenfor det nærmeste netværk, kan eWOM være mere magtfuld og indflydelsesrig 

end traditionel WOM (Hennig-Thurau et al. 2004). Gennem eWOM, kan folk indhente en stor 

mængde af anbefalinger og meninger fra en masse forbrugere, der har erfaring eller måske endda 

ekspertviden omkring et produkt eller en service. I betragtning af, at så meget viden måske ikke er 

til rådighed inden for ens personlige sociale netværk, giver eWOM forbrugere flere input, når de 

skal tage en købsbeslutning, set i forhold til mængden af anbefalinger, og meninger og måske også i 

forhold til den opfattede nytte og troværdighed (Schindler og Bickart 2005). Studier viser, at den 
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primære motivation for at benytte eWOM er, at træffe mere kvalificerede købsbeslutninger 

(Hennig-Thurau et al. 2004; Hicks et al. 2012) og at eWOM har betydelig indflydelse på 

forbrugernes vurdering af produkter, services og brands, samt på deres senere købsbeslutninger 

(Godes et al. 2004). 

eWOM platforme 

eWOM kommunikation kan finde sted på mange forskellige online platforme. Der kan skelnes 

mellem to dimensioner af eWOM, se Figur 4. Den første er kommunikationsomfanget, hvor nogle 

former for kommunikationen forbinder en forbruger med en anden, såsom emails. Andre former for 

kommunikation forbinder en enkelt forbruger med mange forbruger, såsom review websites. 

Endelig er der også en form for kommunikation der forbinder mange forbruger med mange 

forbrugere, såsom blogs og virtuelle netværks. Der kan også skelnes mellem niveauet af 

interaktivitet. Nogle er synkrone, såsom instant messaging, mens andre er asynkrone, såsom emails 

og blogs (Litvin et al. 2008). 

 

Figur 4 Kommunikationsomfang og interaktivitetsniveau. Egen tilvirkning, inspireret af Litvin et al. (2008) 

3.2 Motiver for at sprede eWOM 

Et motiv, også kaldet en bevæggrund, er det der driver en person til at handle på en bestemt måde, 

eller i det mindste udvikler en præference mod en bestemt adfærd (Kast og Rosenzweig 1985). 

For at kunne give et forslag til, hvilke motiver forbrugere kan have for at sprede negativ eWOM, vil 

teorien angående Theory of Reasoned Action først blive introduceret. Dette med formålet, at kunne 

forklare hvorfor forbrugere engagerer sig i eWOM. Efterfølgende vil de mest fremtrædende studier 
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om motiver for traditionel WOM blive gennemgået. Dette da traditionel WOM anses for at være 

nært beslægtet med eWOM (Sun et al. 2006). Derefter vil der blive foretaget en grundig 

gennemgang af Henning‐Thurau et al. (2004) studie, omhandlende hvad der motiverer forbrugere til 

at artikulere dem selv på internettet, efterfulgt af mere specifikke studier. Til sidst vil der gives et 

begrundet forslag til, hvilke motiver restaurantgæster kan have for at sprede negativ eWOM. 

3.2.1 Theory of Reasoned Action 

Theory of Reasoned Action (herefter benævnt TRA) blev fremlagt af Fishbein et al. (1975; 1980) og 

er en attitudemodel, der kan benyttes til at forklare sammenhængen mellem evaluerings- og 

valgstadiet i Engels model over beslutningstagning (Engel 1968). Teorien baserer sig på den 

antagelse, at mennesker normalt opfører sig rationel og gør brug af de informationer, der er 

tilgængelige for dem på en forudsigelig måde. Teorien bygger på tre komponenter, som er intention, 

holdninger og subjektive normer. Den centrale faktor bag adfærd, er forbrugerens intention om at 

udføre en handling. Holdninger og subjektive normer er de faktorer, der påvirker forbrugerens 

intentioner. Således er en forbrugers intention om at engagere sig i eWOM ifølge denne teori, en 

funktion af forbrugerens negative eller positive holdning til at engagere sig i eWOM og 

forbrugerens opfattelse af, hvordan personer i den nære referencegruppe mener, at forbrugeren skal 

opføre sig. Det skal samtidig indskydes at holdninger og subjektive normer ikke altid vægtes lige. 

Det handler om den enkeltes situation (Fishbein og Ajzen 1975). Siden negativ WOM overvejende 

bliver associeret med forbrugerutilfredshed (Richins 1983), kan graden af forbrugerens utilfredshed 

måske forklare, hvorfor en forbrugers holdning til at engagere sig i negativ eWOM er positiv. 

Anderson (1998) pointerede at sandsynligheden for, at en forbruger engagerede sig i negativ 

eWOM er højere, hvis forbrugeren er meget utilfredshed, end hvis forbrugeren er moderat utilfreds. 

Ifølge TRA, vil en forbruger der f.eks. har overbevist sig selv om, at han eller hun kan få gavn af at 

skrive en negativ anmeldelse på internettet om et produkt, have en positiv holdning til at engagere 

sig i eWOM. Hvis forbrugeren samtidig er overbevist om, at andre personer i den nære 

referenceramme, vil godkende, at forbrugeren engagerer sig i eWOM, vil forbrugeren have en stærk 

intention om at engagere sig i denne handling. Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen 1985) er 

en videreudvikling af TRA og inkluderer opfattet kontrol over adfærd, som forklaring af intention 

og adfærd. Den nye faktor refererer til forbrugerens opfattelse af, hvorvidt han eller hun besidder 

evnerne til at udføre adfærden. Den nye faktor tager højde for forbrugerens overbevisninger om, 

hvorvidt denne besidder de nødvendige ressourcer og muligheder. Både TRA og TPB kritiseres for 

at være for simple. Dette da holdninger, subjektive normer og opfattet kontrol ikke altid alene 
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forklarer adfærd. Eagly et al. (1993) påpeger, at andre faktorer, såsom forbrugerens tidligere 

adfærd, selvidentitet og moralske forpligtelser også kan være medvirkende til at forklare adfærd. 

Dog er begge modeller hyppigt anvendt til forskning af forbrugeradfærd og er fundet velegnede af 

mange forskere til at kunne forudsige intention og adfærd indenfor mange områder (Chang 1998).  

3.2.2 Motiver for traditionel WOM 

Flere studier har undersøgt forbrugeres motiver for at indgå i positiv og negativ WOM. Længe før 

internettet opstod, fandt Dicter (1966) fire motivationsfaktorer for at engagere sig i positiv WOM, 

hvilket var produktinvolvering (behov for at kommunikere positive erfaringer om produktet), selv-

involvering (ønske om anerkendelse), anden involvering (altruistisk deling af erfaringer) og 

budskabsinvolvering (udspringer af stimuli fra reklamer). Senere tilførte Engel et al. (1993) et 

negativt motiv til samlingen, hvilket var dissonans reduktion. Sundaram et al. (1998) fandt i et 

studie, at motivationer for at engagere sig i enten positiv eller negativ WOM er forskellige, og kan 

knyttes til forbrugernes oplevelser. Forskerne fandt samtidig fire motiver for at engagere sig i 

positiv WOM og fire motiver for at engagere sig i negativ WOM. De positive motiver var 

produktinvolvering, selvforbedring, altruisme og at hjælpe virksomheden. De negative motiver 

omfatter altruisme (forhindre andre i at få samme negative oplevelse), uro reduktion (lindre 

frustration og vrede), hævn (hævne sig på virksomheden) og rådgivningssøgende (få råd om 

hvordan man løser problemet). 

3.2.3 Motiver for eWOM 

Hennig-Thurau et al. (2004) undersøgte i deres studie, hvad der motiverer forbrugere til at artikulere 

dem selv på internettet. På grund af konceptuelle ligheder mellem eWOM og traditionel WOM 

kommunikation, mente forskerne, at forbrugeres motiver for at engagere sig i WOM også kunne 

forventes at være relevante for eWOM. Typologien for motiver for traditionel WOM fra tidligere 

studier blev derfor benyttet til at undersøge hvilke motiver forbrugere kan have, når de engagerer 

sig i eWOM. Forskerne benyttede samtidig en teoretisk ramme baseret på integrationen af 

økonomiske og sociale aktiviteter inden for et virtuelt fællesskab udviklet af Balasubramanian og 

Mahajan (2001). Denne ramme forklarer tre forskellige kategorier baseret på focus‐related utility, 

consumption utility, and approval utility. Hennig- Thurau et al. (2004) udvidet denne ramme med 

yderligere to kategorier, som var moderator‐related utility and homeostase utility. I deres studie 

fandt de flere motiver forbrugere kan have, når de engagerer sig i eWOM kommunikation på 

internettet. Kategorierne samt motiverne vil blive beskrevet i det følgende.  
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Focus-related utility  

Focus-related utility kan beskrives som den nytte, forbrugeren modtager, når der tilføres værdi til 

fællesskabet gennem hans eller hendes bidrag. Hennig-Thurau et al. (2004) identificerede fire 

motiver inden for denne kategori. Det første motiv er bekymring for andre forbrugere. Forbrugere 

kan føle sig motiveret til at skrive om deres oplevelser på internetplatforme, på grund af et ønske 

om at hjælpe andre forbrugere med deres købsbeslutninger, eller for at redde andre fra negative 

erfaringer, eller måske begge dele. Denne form for kommunikation omfatter både positive og 

negative forbrugererfaringer med et produkt og er relateret til begrebet altruisme, som bliver 

beskrevet som et motiv for traditionel WOM i litteraturen (Sundaram et al. 1998). Det andet motiv i 

denne kategori er, at hjælpe virksomheden. Motivet om at hjælpe virksomheden bliver ofte benyttet, 

når en forbruger er meget tilfreds med et produkt. Forbrugeren ønsker at give virksomheden ”noget 

tilbage” for den gode oplevelse han eller hun har haft. Motivet om at hjælpe virksomheden kan også 

relateres til begrebet altruisme og har meget samme psykologiske baggrund som motivet - 

bekymring for andre forbrugere. Det tredje motiv er at opnå sociale fordele. Forbrugere bliver en 

del af et virtuelt fællesskab gennem deres meddelelser. Tilknytning til et virtuelt fællesskab kan 

repræsentere sociale fordele for en forbruger, når det kommer til identifikation og social integration. 

Det kan derfor formodes, at forbrugere engagerer sig i eWOM kommunikation for at deltage i og 

tilhøre et online fællesskab (McWilliam 2000; Oliver 1999). Det fjerde motiv er motivet om at 

udøve magt overfor virksomheder. eWOM kommunikation er ofte meget tilgængelig. Beskeden er 

på internettet på ubestemt tid, der er mange potentielle modtagere og virksomheder har samtidig 

ofte adgang til beskeden. Fordi negative forbrugeranmeldelser kan influere måden en virksomhed 

og dens image bliver opfattet, kan eWOM blive benyttet af forbrugere som et magtinstrument. 

Consumption utility 

Consumption utility opstår når forbrugere poster erfaringer med et produkt på et socialt netværk og 

opfordrer andre forbrugere til at bidrage med problemløsende information. Motivet i denne kategori 

er at søge råd. Forbrugere vil beskrive deres erfaringer med et produkt og opfordre andre forbrugere 

til at give feedback med problemløsende oplysninger. På den måde kan forbrugere f.eks. erhverve 

de nødvendige færdigheder til bedre at forstå, benytte, betjene, ændre og/eller reparere et produkt.  

Approval utility 

Approval utility omhandler den tilfredshed der opstår, når andre individer anerkender information 

fra forbrugeren. Det første motiv i denne kategori er ønsket om øget selvværd og opstår ved 
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feedback fra andre forbrugere. Forbrugeren er i denne forbindelse drevet af hans eller hendes ønske 

om at få anerkendelse fra andre forbrugere. Det øgede selvværd kan f.eks. opstå, hvis forbrugeren 

føler, at andre ser ham eller hende som en ekspert på området eller som en intelligent shopper. Det 

andet motiv er at opnå økonomiske fordele. Økonomiske belønninger har vist sig at være en vigtig 

drivkræft for menneskelig adfærd og betragtes som et tegn på påskønnelse for hans eller hendes 

indsats. I den forbindelse vil nogle forbrugere føle sig motiveret til at skrive en anmeldelse på en 

internetplatform, hvis de bliver økonomisk belønnet for det af virksomheder. 

Moderator-related utility  

Moderator-related utility opstår når en tredjepart gør det lettere at klage for medlemmet af 

netværket. Det kan f.eks. være at medarbejderstaben på en onlineplatform interagere med en 

virksomhed på vegne af kunden. Det første motiv i denne kategori er bekvemmelighed ved 

oprejsning. Eksistensen af platformen kan gøre klageprocessen lettere at udføre for forbrugeren. 

Som sådan, kan det være en mere bekvem måde at søge oprejsning, end at skulle finde de rette 

medarbejdere i en virksomhed at klage til. Det andet motiv er håbet om at platformoperatøren vil 

fungere som en moderator. Forbrugerne håber, at platformoperatøren aktivt vil støtte dem i at løse 

deres problemer. På mange forbrugeranmeldelsesplatforme videresender platformoperatører 

meddelelserne til de pågældende virksomheder og herved kan disse ses som talspersoner for 

forbrugerne.  

Homeostase utility 

Homeostase utility er baseret på den opfattelse, at mennesker har et grundlæggende ønske om 

balance i deres liv (Zajonc 1971). Balanceteori siger at individer vil bestræbe sig på at genskabe 

ligevægt efter de er kommet ud af balance (Heider 1946). Kilden til ubalance vil i denne forbindelse 

enten stamme fra en meget positiv eller en meget negativ forbrugeroplevelse. Det første motiv i 

denne kategori er at udtrykke positive følelser. På grund af en stærk træng til at dele en positiv 

oplevelse med andre, kan der blive skabt en psykologisk spænding inde i forbrugeren. Balancen kan 

genoprettes ved at dele oplevelsen med andre på internettet. Det andet motiv i denne kategori er at 

komme af med negative følelser. At komme af med negative følelser er forbundet med en 

utilfredsstillende forbrugsoplevelse og ved at dele oplevelsen med andre internetbrugere, kan det 

mindske frustration, utilfredshed og reducere uro.  
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3.2.4 Motiver for negativ eWOM blandt restaurantgæster 

I denne gennemgang, er studier om forbrugeres motivation til at poste eWOM om deres 

rejseoplevelser medtaget. Dette fordi studier om restaurantgæsters motiver til negativ eWOM er 

fundet mangelfuld, efter at have foretaget en omfattende litteratursøgning. Rejseoplevelser kan 

inkludere hotelophold, besøg af seværdigheder og restauranter, og er oplevelses-produkter, hvor 

forbrugere ikke kender til kvaliteten af produktet eller servicen før det er blevet købt og forbrugt – 

dvs. oplevet (Jin et al. 2009; Simonsohn 2011). I en søgen efter at komme nærmere på hvilke 

motiver til negativ eWOM som er relevante i forhold til danske restaurantgæster, vil der i den 

følgende gennemgang af studier ikke kun blive lagt vægt på den statistiske signifikans i forhold til 

motiver, men der inddrages også motiver som forskerne enten har trukket frem som mulige motiver 

til negativ eWOM, eller som vurderes som relevante, fordi en vis procentdel af respondenterne har 

svaret, at de har benyttet det. I nedenstående præsenteres fire studier, der enten har undersøgt 

rejsegæsters eller restaurantgæsters motiver til at poste eWOM. 

Studie af Yoo et al. (2008) 

Studiet omhandler forbrugeres negative og positive motiver til at poste eWOM angående deres 

rejseoplevelser. Forskerne tog afsæt i Hennig Thurau et al. (2004)’s forslag til hvilke motiver til 

eWOM forbrugere kan have. Den efterfølgende undersøgelse blev foretaget på 

kundeanmeldelsesplatformen Tripadvisor, hvor knap 1.200 brugere deltog i undersøgelsen. 

Resultatet af undersøgelsen viste at der kun var ét motiv til negativ eWOM som blev fundet 

signifikant, hvilket var bekymring for andre forbrugere.  

Studie af Sparks. et al. (2010) 

Undersøgelsen omhandler hotelgæsters motiver til at klage online. Undersøgelsen er af kvalitativ 

karakter, hvor 200 forbrugerklager på kundeanmeldelsesplatformen Tripadvisor blev analyseret via 

NVivo 8. Undersøgelsen viste at mange af forbrugerklagerne på Tripadvisor indikerede, at gæsterne 

allerede havde klaget til hotellet angående deres dårlige oplevelse, men ikke havde fået deres 

problem løst tilfredsstillende. Internettet var derfor en måde hvorpå gæsten kunne lufte deres 

utilfredshed – en mulighed for at komme af med negative følelser. Samtidig viste analysen af 

forbrugerklagerne, at flere gæster viste bekymring for andre forbrugere. Mange af klagerne var af 

advarende karakter. Det blev også indikeret at nogle hotelgæster kunne have følt sig uretfærdigt 

behandlet, fordi hotelpersonalet ikke tog ordentlig hånd om dem. Følelsen af at blive uretfærdigt 

behandlet, kan have ført til at nogle hotelgæster ønskede hævn ved at dele deres oplevelse med 
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andre. Forskerne fandt derfor frem til tre motiver, som klagende hotelgæster kan have for at poste 

negativ eWOM på en kundeanmeldelsesplatform, hvilket er, at komme af med negative følelser, 

bekymring for andre forbrugere og at søge hævn. 

Studie af Munar et al. (2014) 

Forskerne undersøgte danske og norske feriegæsters motiver til at poste positiv og negativ eWOM 

på sociale medier. Mulige motiver til eWOM blev foreslået ud fra en omfattende 

litteraturgennemgang. Efterfølgende blev der igangsat en spørgeskemaundersøgelse, hvor 398 

feriegæster på vej hjem fra Mallorca via fly deltog i undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen 

viste, at 40 pct. af respondenterne var villige til at poste negativ eWOM, for at hjælpe andre med 

ikke at få samme negative oplevelse. Motivet viste sig især at give udslag på 

kundeanmeldelsesplatforme, men var også et vigtigt motiv på sociale netværkssider. Det ses også af 

undersøgelsen, at 25 pct. af respondenterne skrev om deres oplevelse på et socialt medie for at pleje 

sociale forbindelser og venskaber (sociale fordele), og 10 pct. af respondenterne ønskede at få 

anerkendelse via deres oplevelser (øget selvværd). Motiverne: sociale fordele og øget selvværd kan 

dog omfatte både negativ og positiv eWOM. Det skal samtidig indskydes, at de to motiver gav 

størst udslag på sociale netværkssider og de forventes som værende vigtige motiver på denne type 

platform. F.eks. fandt Nadkami et al. (2012), at brugere der er aktive på sociale netværkssider især 

er drevet af behovet for at høre til og behovet for at præsentere sig selv.  

Studie af Parikh et al. (2014) 

Studiet undersøgte restaurantgæsters motiver til at poster eWOM på kundeanmeldelsesplatformen 

Yelp.com. Undersøgelsen omfatter både negative og positive motiver. Mulige motiver til eWOM 

blev foreslået ud fra en litteraturgennemgang af forskellige studier omhandlende hotelgæsters 

motiver til eWOM. Resultatet af undersøgelsen viste, at kun ét motiv blev fundet signifikant, 

hvilket er det altruistiske positive motiv. Undersøgelsen er dog medtaget i denne 

litteraturgennemgang, fordi ca.36 pct. af brugerne i undersøgelsen havde svarede, at de postede 

negativ eWOM på platformen, fordi de ønskede at hævne sig på restauranten. Resultatet kan være 

fremkommet ved en tilfældighed, men det kan stadig være tegn på, at det er et meget benyttet motiv 

til negativ eWOM blandt restaurantgæster. 

3.2.5 Illustration af litteraturgennemgangens fund af motiver 

Nedenstående  af egen tilvirkning illustrerer litteraturgennemgangens fund af mulige motiver til 

negativ eWOM blandt restaurantgæster. 
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Tabel 1 Mulige motiver til negativ eWOM blandt restaurantgæster. Egen tilvirkning, på baggrund af litteraturgennemgangen 

3.2.6 Diskussion af litteratur 

Studiet af Sundaram et al. (1998) har været meget indflydelsesrig i litteraturen indenfor 

forskningsfeltet og forskerne har fortaget en klar sondring mellem positive og negative motiver. 

Dog kan der forekomme negative motiver på internettet, som forskerne ikke har taget højde for, da 

deres undersøgelse tager udgangspunkt i motiver for traditionel WOM. Hennig-Thurau et al. (2004) 

introducerede 11 motiver som forbrugere kan have for at engagere sig i eWOM kommunikation. 

Forskerne har dog ikke foretaget en klar sondring mellem positive og negative eWOM motiver. 

Samtidig er de to hovedstudier af meget overordnet karakter. Det kan være svært at vurdere, hvilke 

motiver som er særligt gældende i forhold til restaurantgæster. Specifikke studier er derfor medtaget 

i litteraturgennemgangen. I lighed med Hennig-Thurau et al. (2004) har tre af disse studier (Yoo et 

al. 2008; Munar et al. 2014; Parikh et al. 2014) fokuseret på forbrugeres motiver generelt set – altså 

både i forhold til negativ og positiv WOM. I litteraturen bliver der dog argumenteret for, at motiver 

for negativ WOM højst sandsynlig er forskellige fra motiver for positiv WOM og de skal derfor 

undersøges separat (Sundaram et al.1998). Kun en tredjedel af al eWOM der er postet på sociale 
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medier er kritik af virksomheder eller produkter (Jansen et al. 2009). Siden positiv eWOM 

udkonkurrerer negativ eWOM hvad angår forekomst på sociale medier, er det muligt at motiver der 

driver både negativ og positiv eWOM, såsom at pleje sociale forbindelser og venskaber (Munar et 

al. 2014), er mere benyttet når det kommer til positiv eWOM end når det kommer til negativ 

eWOM. Når det kommer til Sparks et al. (2010)’s studie, som udelukkende belyser forbrugeres 

negative eWOM motiver, vurderes studiet, at være baseret på formodninger. Selvom en klage 

f.eks.er af advarende karakter indholdsmæssigt, forventes det ikke at forbrugerens hovedmotiv altid 

vil være altruistisk. 

Tilslut skal det indskydes, at tre ud af fire af de specifikke studier udelukkende koncentrerer sig om 

kundeanmeldelsesplatforme (Yoo et al. 2008; Sparks et al 2010; Parikh et al. 2014). Dette studie 

omhandler negativ eWOM på flere forskellige typer platforme. Nogle motiver er måske gældende 

på en type platform, men ikke så gældende på andre typer platforme.  

3.2.7 Forslag til negativ eWOM motiver 

I det følgende vil der gives et forslag til, hvilke motiver restaurantgæster kan have for at sprede 

negativ eWOM. 

Hjælpe andre forbrugere  

Motivet hjælpe andre forbrugere kan forekomme efter en negativ forbrugsoplevelse, fordi 

forbrugere ønsker at advare andre om deres oplevelse og på den måde forhindre andre i at have den 

samme negative oplevelse (Sundaram et al. 1998). Det er tidligere blevet påpeget at oprigtig 

altruisme sjældent eksisterer (Blau 1968). Hennig‐Thurau et al. (2004) forklarer at forbrugerne kan 

føle nytte, når der tilføres værdi til fællesskabet gennem hans eller hendes bidrag. Altruisme er i 

litteraturen anset som et vigtigt motiv for negativ eWOM (Ward og Ostrom 2006). Ses der på 

specifikke studier om oplevelsesprodukter (Yoo et al. 2008; Sparks et al. 2010; Munar et al. 2014), 

tyder det på at altruisme kan være et meget benyttet motiv blandt restaurantgæster. Kendetegnet ved 

oplevelsesprodukter er, at de er uhåndgribelige og svære at vurdere før køb. Forbrugere der benytter 

sig af andre forbrugeres anmeldelser før valg af restaurant, vil måske føle et behov for at hjælpe 

andre, som nu står i samme situation, som de selv har stået i.  

Sociale fordele 

Forbrugere bliver en del af et virtuelt fællesskab gennem deres bidrag til gruppen. Forbrugere kan 

ved at tilhøre et virtuelt fællesskab opnå sociale fordele i form af identifikation og social integration 

(Hennig-Thurau et al. 2004). Ved at poste eWOM kan forbrugere komme i kontakt med andre 
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forbrugere, pleje dem og føle at de tilhører et fællesskab. Ses der på Munar et al. (2014)’s studie 

omhandlende rejser, kan det tyde på at de respondenter som svarede, at de skrev om en oplevelse på 

et socialt medie for at pleje sociale forbindelser og venskaber, netop ønsker at være en del af 

fællesskabet og på den måde opnå sociale fordele. Dog kan motivet være et motiv til både negativ 

og positiv eWOM.  

Reduktion af uro 

Motivet reduktion af uro blev introduceret af Sundaram et al. (1998). Dette motiv for traditionel 

WOM har til formål at reducere vrede, uro og frustration. Hennig‐Thurau et al. (2004) forklarede 

senere dette motiv, som en måde for forbrugeren at få genskabt den følelsesmæssige balance. Ved 

at dele den negative forbrugsoplevelse, kan forbrugeren komme af med sine negative følelser 

(Alicke et al. 1992). Sparks et al (2010) påpeger samtidig, at efter at man har klaget til 

virksomheden og ikke har fået sit problem løst tilfredsstillende, vil negativ eWOM være en måde 

hvorpå gæsten kan få luftet sin utilfredshed på. Ønsket om at reducere uro eller komme af med 

negative følelser er blevet identificeret som en af de mest almindelige motiver indenfor 

klageadfærd, og er derfor et potentielt motiv for negativ eWOM (Alicke et al. 1992; Hong og Lee 

2005; Tuzovic 2010).  

Udøve magt overfor virksomheden 

For forbrugere der er drevet af dette motiv, bliver negativ eWOM benyttet som et magtinstrument. 

Hennig-Thurau et al. (2004) forklarer at der er sket et magtskifte fra virksomheder til forbrugere, 

som fremkommer ved at forbrugerne deler deres oplevelser med andre forbrugere over internettet 

og især sociale medier. Forbrugere har en stor indflydelse på hvordan virksomheders image bliver 

opfattet. Velvidende om deres indflydelse, skriver de negative kommentarer for at demonstrere 

magt. Denne magt kan benyttes til at få oprejsning eller kompensation (Willemsen et al.2013) 

Forbrugere kan ved at demonstrere magt tage hævn overfor virksomheden, Sundaram et al. (1998) 

forklarer at forbrugere kan dele negative oplevelser med andre forbrugere på internettet, for at 

hævne sig på virksomheden. De kan såvel ønske at ødelægge virksomhedens image (Hennig-

Thurau et al. 2004). Både Sparks et al. (2010) og Parikh et al (2014) undersøgelser viser, at hævn 

netop kan være et potentiel motiv, når det kommer til negativ eWOM om restauranter. De vil måske 

hævne sig ved at udøve magt overfor virksomheden. 



37 

 

Øget selvværd  

Motivet ønsket om øget selvværd beskrives som et ønske om at dele en forbrugsoplevelse med 

andre forbrugere, for at få anerkendelse. Det øgede selvværd kan f.eks. opstå, hvis forbrugeren 

føler, at andre ser ham eller hende som en ekspert på området eller som en intelligent shopper 

(Hennig‐Thurau et al. 2004). Forbrugere vil måske vise andre forbrugere, at de ofte spiser ude på 

nye restauranter og har forstand på god mad. Dette kan gøres både ved at sprede positiv og negativ 

eWOM. Ved negativ eWOM tager forbrugerne måske afstand fra den besøgte restaurant og 

fortæller at restauranten ikke er et besøg værd. På den måde kan forbrugerne føle en form for social 

status, som er vigtig for deres egen selvopfattelse (Hennig‐Thurau et al. 2004). 

Hjælpe virksomheden 

Motivet at hjælpe virksomheden er relateret til motivet altruisme, hvor forbrugere følere bekymring 

fra andre. I dette tilfælde er det dog virksomheden man bekymrer sig for, og altså den man søger at 

støtte. Både Sundaram et al. (1998) og Hennig‐Thurau et al. (2004) fremhævede dette motiv som et 

muligt motiv efter en positiv oplevelse. Dog er det muligt, at en forbruger der har oplevet en negativ 

oplevelse med en virksomhed, men som generelt er positivt indstillet hvad angår samme 

virksomhed, vil sprede negativ eWOM med det formål, at prøve at hjælpe virksomheden med at 

løse problemet før andre forbrugere får samme negative oplevelse, og stopper med at købe 

virksomhedens produkter eller serviceydelser i fremtiden. 

3.3 eWOM kanaler 

Internettet har muliggjort at forbrugerne i dag let kan dele anbefalinger, erfaringer og anmeldelser 

med hinanden om produkter og services på forskellige online kommunikationskanaler. Tidligere 

studier har undersøgt online kommunikationskanaler med fokus på forskellige aspekter. Nogle 

studier har undersøgt forskelle på eWOM kommunikation i forhold til typer af kanaler, der enten 

har et bredt eller smalt publikum (Barasch og Berger 2014). Andre studier har undersøgt forskelle 

på eWOM kommunikation i forhold til om forbrugerne er anonyme eller ikke er anonyme (Chen og 

Berger 2013; Packard og Wooten 2013). Nogle studier har haft en mere detaljeret tilgang, med 

fokus på kun én kommunikationskanal (Smith et al. 2012). Kreis et al. (2015) undersøgte 

sammenhængen mellem eWOM motiver og online kommunikationskanaler. Forskerne 

argumenterede, at forbrugere der poster eWOM også vælger kommunikationskanaler der passer til 

deres motiver for eWOM og benyttede sig af teorien omkring Uses and Gratifications til at forklare 

hvilke online kommunikationskanaler, forbrugere ville vælge ud fra deres eWOM motiver. I det 
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følgende vil teorien om Uses and Gratifications blive præsenteret. Dernæst vil studiet af Kreis et al. 

(2015) blive gennemgået, efterfulgt af en diskussion og et forslag til hvordan negativ eWOM 

motiver relaterer sig til eWOM kanaler. 

3.3.1 Uses and Gratifications theory 

Kommunikationsforskere begyndte i løbet af 1960’erne at interessere sig for, hvad forbrugere gør 

ved medier, frem for hvad medier gør ved forbrugere. En mere modtagerorienteret forskning 

begyndte dengang, fordi forbrugere fik flere og flere medier at navigere i, og medier udgjorde en 

større del af forbrugeres hverdag, end det før havde gjort (Windahl et al. 1992). Denne forskning 

udviklede sig til Uses and Gratifications theory, som kan oversættes til ”brug og tilfredsstillelse”.  

Uses and Gradifikations theory (herefter UaGt) (Blumler og Katz 1974) foreslår, at mediebrugere 

spiller en aktiv rolle i valg og brug af medier. Denne tilgang antyder, at forbrugere har særlige 

behov som de prøver at få opfyldt, når der anvendes et bestemt medie, og at forbrugere vil vælge 

det medie, der er bedst i stand til at opfylde disse behov. Adskillige antagelser er forbundet med 

denne tilgang (Rubin 2009): 

 Brugeren spiller en aktiv rolle i medieudvælgelsesprocessen 

 Brugeren udvælger ikke medier tilfældigt, men for at opfylde bestemte behov 

 Brugen af et medie, er i stand til at opfylde brugerens behov 

 Forskellige medier tilfredsstiller brugerens behov forskelligt 

 Brugeren skal være opmærksom på, og være i stand til at udtrykke sine behov, for at kunne 

vælge et medie over et andet.  

Studier foreslår, at forskellige medier tilfredsstiller brugerens behov forskelligt, og typen af 

tilfredsstillelse normalt kan opdeles i to hovedkategorier, hvilket er indholds-tilfredsstillelse og 

proces-tilfredsstillelse (Cutler og Danowski 1980). Indholds-tilfredsstillelse omhandler den 

tilfredsstillelse som individet modtager fra nyheder overført af mediet, såsom informations-, videns-

, og lærings-relaterede aspekter. I modsætning hertil er proces-tilfredsstillelse en tilfredsstillelse der 

fremkommer ved at benytte mediet, såsom oplevelsen af fornøjelse eller at opnå en belønning. 

Stafford et al. (2004) introducerede en tredje kategori, hvilket er social-tilfredsstillelse. Social-

tilfredsstillelse fremkommer ved at benytte mediet til at interagere med andre. I modsætning til de 

to andre typer af tilfredsstillelse, knytter social-tilfredsstillelse sig næsten udelukkende til online 

medier.  
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3.3.2  Online kommunikationskanaler og medie-tilfredsstillelse 

Kreis et al (2015) fremhævede i et studie, at sociale netværkssider, kundeanmeldelsesplatforme, 

virksomheders hjemmesider, blogge, chats og emails, er nogle af de kanaler, der ofte bliver benyttet 

til eWOM-kommunikation og at disse samtidig, har forskellige karakteristika i form af interaktivitet 

og kommunikationsomfang, se Figur 4 (Litvin et al. 2008). I overensstemmelse med UaGt, vil 

indholds-tilfredsstillelse, proces-tilfredsstillelse og/eller social-tilfredsstillelse kunne knyttes til 

forskellige eWOM kommunikationskanaler. Kreis et al. (2015) fandt dog, at forbrugere ser ud til at 

forvente to typer af eWOM kanaler. Den første gruppe af online kommunikationskanaler (sociale 

netværkssider, chats og e-mail) knytter sig til proces-tilfredsstillelse og social-tilfredsstillelse. Den 

anden gruppe af online kommunikationskanaler, som består af kundeanmeldelsesplatforme og 

virksomheders hjemmesider relaterer sig primært til indholds-tilfredsstillelse. Online 

kommunikationskanalen ”blog” viste sig ikke at kunne knyttes til nogle af kategorierne og udgik fra 

undersøgelsen. Ifølge studiet forventer forbrugere derfor to typer af online kommunikationskanaler, 

når det kommer til eWOM. Kanaler der tilbyder indholds-tilfredsstillelse og kanaler der tilbyder 

både social- og proces-tilfredsstillelse.  

 

Nedenstående Tabel 2 af egen tilvirkning illustrerer hvilke online kommunikationskanaler der 

knytter sig til henholdsvis indholds-tilfredsstillelse og social/proces-tilfredsstillelse. 

 

Tilfredsstillelse af behov  
 

Online kommunikationskanaler 

Indholds-tilfredsstillelse 
 

 Kundeanmeldelses platforme 

  
 Virksomheders hjemmeside 

Social/proces tilfredsstillelse 
 

 Sociale netværkssider 

  
 Chats 

  
 Email 

Tabel 2 Online kommunikationskanaler relateret til ”gratifications”. Egen tilvirkning, inspireret af Kreis et al. 
(2015) 

3.3.3 Diskussion af litteratur  

Kreis et al. (2015) argumenterer, at forbrugere der poster eWOM også vælger 

kommunikationskanaler der passer til deres motiver for eWOM. Forskernes studie overskueliggøre 

de mange forskellige kanaler til eWOM, ved at opdele dem efter om de relaterer sig til enten 

indholds-tilfredsstillelse, social-tilfredsstillelse eller proces-tilfredsstillelse. Alternativt kan man 

opdele eWOM kanaler i forhold til om brugerne er anonyme eller ikke er anonyme (Chen og Berger 

2013; Packard og Wooten 2013). Dette fordi tidligere undersøgelser indenfor feltet viser, at der kan 
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være stor forskel på den type af information, som forbrugere er villige til at dele set i forhold til, om 

de er anonyme eller ikke anonyme (Berger 2014), hvilket kan indikere, at forbrugere er mere 

forsigtige med, hvad de skriver på en platform hvor deres identitet er kendt. Forbrugeres motiver vil 

måske derfor kunne forklares, ud fra om de vælger eWOM kanaler der er anonyme eller ikke 

anonyme. I forbindelse med denne case, er Kreis et al. (2015) UaGt tilgang valgt som teorigrundlag 

for kommunikationskanaler for negativ eWOM. Dette fordi tilgangen antyder, at forbrugere har 

særlige behov, som de prøver at få opfyldt, når der anvendes et bestemt medie, og samtidig 

muliggøres en simpel opdelingen af de mange forskellige eWOM kanaler der eksisterer. I 

overensstemmelse med denne teori vil eWOM kommunikationskanaler blive belyst i form af 

kanaler der relaterer sig til enten indholds-tilfredsstillelse eller social/proces tilfredsstillelse.  

3.3.4 Forslag til negativ eWOM motivers relation til online kommunikationskanaler 

I nedenstående vil de negative motiver, fundet i teoriafsnit 3.2.7, blive diskuteret i forhold til om de 

relaterer sig til enten indholds-tilfredsstillelse, social-tilfredsstillelse eller proces tilfredsstillelse. 

Negativ eWOM motiver relateret til indholds-tilfredsstillelse 

Ifølge Lovett, Peres, og Shanchar (2013) deler forbrugere ofte WOM, fordi de ønsker at 

tilfredsstille behovet for at give og modtage informativt indhold. At dele informativt indhold er ofte 

knyttet til motivet hjælpe andre forbrugere (Kreis et al 2015). Forbrugere ønsker at advare andre 

om deres negative erfaring, for at forhindre andre i at få den samme negative oplevelse (Sundaram 

et al. 1998). At motivet falder under denne kategori, bakkes også op af fundne i de specifikke 

studier om oplevelsesprodukter (Yoo et al. 2008; Sparks et al. 2010; Munar et al. 2014). Dette fordi 

motivet hjælpe andre forbrugere gav udslag på kundeanmeldelsesplatforme, hvilke er platforme der 

knytter sig til indholds-tilfredsstillelse. Det er også muligt, at motivet om at hjælpe virksomheden er 

relateret til indholds-tilfredsstillelse. En forbruger der har oplevet en negativ oplevelse med en 

virksomhed, men som generelt er positivt indstillet hvad angår samme virksomhed, vil sprede 

negativ eWOM med det formål, at prøve at hjælpe virksomheden med at løse problemet, før andre 

forbrugere får samme negative oplevelse. En forbruger der er drevet af dette motiv, kan kun hjælpe 

virksomheden ved at, dele oplysninger af høj kvalitet og/eller produktrelateret indhold til den anden 

part (Kreis et al 2015).  

Negative eWOM motiver relateret til social-tilfredsstillelse 

Ifølge Wojnicki and Godes (2011), deler nogle forbrugere eWOM, fordi de gerne vil sende sociale 

signaler til andre, såsom ekspertise. Andre forbrugere deler eWOM fordi de gerne vil deltage i 
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sociale diskussioner (Kreis et al. 2015). Motivet om øget selvværd kan være relateret til social-

tilfredsstillelse. Forbrugere vil måske vise andre forbrugere, at de ofte spiser ude og har forstand på 

god mad. Ved negativ eWOM fortæller de måske andre at restauranten ikke er et besøg værd. 

Herved kan forbrugere udsende sociale signaler til andre og på den måde få en bedre selvopfattelse. 

På samme måde er det muligt, at motivet om sociale fordele er relateret til social-tilfredsstillelse. At 

poste negativ eWOM på denne type kanal, kan være et middel til at komme i kontakt med andre 

forbrugere, pleje dem og/eller føle at man tilhører et fællesskab. At de to motiver falder under denne 

kategori, bakkes også op af Nadkami et al. (2012)’s studie omhandlende sociale netværkssider, hvor 

der blev fundet at forbrugere, der er aktive på denne type platform, er drevet af behovet for at høre 

til og behovet for at præsentere sig selv. 

Negative eWOM motiver relateret til proces-tilfredsstillelse 

Proces-tilfredsstillelse kan opfyldes ved at udtrykke produktrelaterede erfaringer og handler mest af 

alt om selve den tilfredsstillelse forbrugeren får ved at postes eWOM. Motivet reduktion af uro kan 

være relateret til proces-tilfredsstillelse. Hennig‐Thurau et al. (2004) forklarede dette motiv, som en 

måde for forbrugere at få genskab den følelsesmæssige balance og at behovet for at genskabe 

balancen ofte er ekstra høj, når forbrugere har haft en negativ forbrugsoplevelse. Motivet udøve 

magt overfor virksomheden kan også falde i denne kategori. Ved at dele negativ WOM, har 

forbrugere mulighed for at regulere deres følelser ved at straffe en virksomhed efter en negativ 

forbrugsoplevelse (Curren og Folkes 1987; Grégoire og Fisher 2008). Motivet ligner på nogle 

områder motivet om reduktion af uro, da forbrugeren kan komme af med sine negative følelser, 

men adskiller sig alligevel fordi forbrugere ikke kun ønsker at føle sig bedre tilpas, men også at 

udøve magt overfor virksomheden.  

3.3.5 Delsammenfatning 

Efter at forbrugere har besøgt en restaurant, vil de evaluere deres besøg. Hvis forbrugere har været 

utilfredse med deres besøg, er det muligt at de vil sprede negativ eWOM om restauranten, som en 

del af deres efterkøbsadfærd. Restaurantgæster kan have forskellige motiver til at poste negativ 

eWOM. I denne case er de vigtigste motiver til negativ eWOM blandt restaurantgæster, vurderet via 

en litteraturgennemgang til at være: hjælpe andre forbrugere, opnå sociale fordele, reduktion af 

uro, udøve magt overfor virksomheden, opnå øget selvværd og at hjælpe virksomheden. I casen er 

det blevet foreslået, at forbrugere der poster eWOM også kan være tilbøjelige til at vælge 

kommunikationskanaler, der passer til deres eWOM motiver. I henhold til UaG- tilgangen (Blumler 
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og Katz 1974), er de forskellige typer internet platforme blevet opdelt efter om de relaterer sig til 

enten indholds-tilfredsstillelse, social-tilfredsstillelse eller proces-tilfredsstillelse. Samtidig er der 

blevet givet en forslag til, hvordan motiverne til negativ eWOM relaterer sig til de forskellige typer 

af online kommunikationsplatforme. Nedenstående Figur 5 illustrerer sammenhængen, som er 

fundet mellem negativ eWOM motiver og valg af online kommunikationskanaler. 

 

Figur 5 Sammenhængen mellem restaurantgæsters motiver til negativ eWOM og online kommunikationskanaler. 
Egen tilvirkning. 

3.4 Modtagelighed overfor feedback  

Der kan være flere årsager til, at restauranter vælger at gå aktiv i dialog med utilfredse 

restaurantgæster på internettet. I nedenstående gennemgang vil disse årsager først blive redegjort 

for. Dette efterfølges af overordnede resultater fra studier, der har undersøgt forbrugeres reaktioner 

på feedback fra virksomheder. Dernæst vil der blive argumenteret for, hvorfor modtagelighed 

overfor feedback fra restauranter, kan findes i restaurantgæsternes ønske om feedback. Dette 

efterfølges af et relateret studie om emnet, en kort diskussion, og et forslag til sammenhængen 

mellem negativ eWOM motiver og modtagelighed overfor feedback fra restauranten.  

3.4.1 Restauranter og håndtering af eWOM  

Mange virksomheder, herunder restauranter, er i dag aktive på internettet. I 2015 havde ca. 92 pct. 

af virksomheder med 10 eller flere ansatte en hjemmeside, og ca. 56 pct. brugte aktivt sociale 

Hjælpe andre 
forbrugere 
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medier (Danmarks Statistik 2015). Ved at være aktiv på internettet, er der mulighed for at følge med 

i, hvad forbrugere skriver på de forskellige internetsites om restauranten og dens produkter og 

services, bl.a. kan restauranten blive alarmeret omkring fejl og mangler (Chen et al. 2011), få idéer 

til udvikling af nye produkter, inspiration til R&D og indsigt i brand opfattelse (Kreis et al. 2015). 

Samtidig kan restauranten identificere advarselstegn, der kan indikere, at en krise er på vej (Coombs 

2015). På sociale medier går mange restauranter aktivt i dialog med forbrugere, som har ytret sig 

positivt eller negativt om restauranten. At give feedback til forbrugere, der har postet negative 

kommentarer på en online platform, kan tjene flere formål for en restaurant, hvilket vil blive 

fremlagt i nedenstående.  

Kundepleje  

Udviklingen af web 2.0 har medført at meget klageadfærd har ændret sig fra et privat fænomen til et 

offentligt fænomen (Ward og Ostrom 2006).  At give feedback på negativ eWOM, kan derfor indgå 

i virksomheders klagehåndtering. Kommunikationen kan benyttes som et værktøj til kundepleje 

(Van Noort et al. 2014), da det giver virksomheden mulighed for at løse kunders problemer. Ved at 

løse kundens problemer tilfredsstillende, er det muligt, at kunder fortsat vil handle med 

virksomheden, stopper med at sprede negativ WOM, og måske poster positive kommentarer om den 

tilfredsstillende oplevelse med feedbacken fra virksomheden.  

Omdømme  

Negativ eWOM kan også påvirke en virksomheds omdømme, fordi omtalen kan blive observeret af 

mange andre internetbrugere. Hvis den negative eWOM bliver spredt hurtigt via sociale medier og 

til et større antal internetbrugere, kan det være begyndelsen på en krise for virksomheden. Ifølge 

Coombs (2015) påvirker kriser på sociale medier først og fremmest virksomheders omdømme. 

Fordi virksomheders omdømme kan påvirkes via sociale medier, er sociale medier også et vigtigt 

sted for krisekommunikation/styring (Coombs 2007). Virksomheders respons til forbrugere der har 

postet negativ eWOM, kan være et forsøg på at forebygge en evt. omdømme-krise, men kan også 

være et forsøg på at influere forbrugernes opfattelse af virksomheden, når krisen er brudt ud.  

Ved at blande sig, prøver virksomheder måske at påvirke valensen af online-stemningen. De kan 

samtidig demonstrere, at de tager forbrugeres bekymringer alvorlige, hvilket kan forhindre online 

kommentarer fra at blive kritiske (Van Noort et al. 2014). 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK39X10uvLAhVLhywKHXYlBoEQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.1000ideer.dk%2F&usg=AFQjCNHdB0Uqo6HO5Wi3HafUTG7j6fX-EA
http://www.sciencedirect.com.esc-web.lib.cbs.dk/science/article/pii/S1094996811000600?np=y#bb0210
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3.4.2 Litteratur om eWOM-responses 

Nogle studier indikerer at det generelt er en god idé, at give feedback på forbrugeres indlæg om 

virksomheden, frem for ikke at gøre det. Ifølge en undersøgelse foretaget af Demmers et al. (2013), 

var forbrugere der havde postet WOM, langt mere tilfredse når en virksomhed gav feedback, end 

når de ikke gjorde det. Et andet studie har vist, at feedback er effektivt, når det kommer til positivt 

at påvirke forbrugere der eksponeres for negative kommentarer, skrevet af andre forbrugere (Van 

Noort et al. 2012). Yderligere har et studie fundet, at forbrugere finder virksomheder mere 

troværdige, når de giver feedback på negativ eWOM (Van Noort et al. 2013). Andre studier 

indikerer, at virksomheder ikke i alle situation bør give feedback til forbrugere. I en undersøgelse 

foretaget af Netbase (2013), svarede 51 pct. af respondenterne, at de ønskede at poste WOM på 

internettet, uden at virksomheder lyttede med. Et andet studie indikerer, at når virksomheder 

besvarer negativ eWOM på kundeanmeldelsesplatforme, er forbrugere mere tilbøjelige til at holde 

virksomheden (og ikke en ekstern faktor) ansvarlig for problemet (Lee og Song 2010). Ifølge (Van 

Noort et al. 2012) kan både det at svare, og ikke at svare på negativ eWOM føre negative 

konsekvenser med sig for en virksomhed. Når et svar fra virksomheden ikke bliver godt modtaget af 

afsenderen af den negative eWOM og/eller det læsende publikum, kan virksomhedens feedback 

gøre mere skade end gavn når det kommer til produktets image og virksomhedens omdømme. 

Frygten for dette, afholder ofte virksomheder fra at besvare forbrugeren. Dog er den potentielle 

ulempe ved denne strategi, at afsenderen af den negative eWOM og/eller det læsende publikum 

måske antager at virksomheden er ligeglad med forbrugernes meninger, hvilket kan resultere i 

endnu mere skade for virksomheden.  

3.4.3 Ønsket om feedback  

Ved modtagelighed overfor feedback fra virksomheden, menes at forbrugeren i en eller anden grad 

bliver positivt påvirket af virksomhedens respons, og på den måde bliver mere tilfreds med 

virksomheden. Som beskrevet i afgrænsningen (afsnit 1.3), kan mange faktorer være afgørende for 

forbrugeres tilfredshed. Ifølge "Expectancy-disconfirmation" teorien (Oliver 1980) er det i 

væsentlig grad en kombination af kundens forventninger og virksomhedens ydeevne, der 

bestemmer kundens tilfredshed. Benyttes teorien i denne sammenhæng, vil forbrugere der forventer 

et svar fra virksomheden, og modtager et svar, være ligeglade med svaret, og vil ikke blive mere 

eller mindre tilfredse med virksomheden. Derimod vil forbrugere der ikke forventer et svar og 

modtager et svar, blive enten positivt overrasket og derved blive mere tilfredse, eller negativt 

overrasket og på den måde blive mindre tilfredse. Sammenlignes denne teori med resultater fra 
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nylige studier (Van Noort 2011; Lee 2010) tyder det ikke på, at denne teori kan forklare, hvornår 

forbrugere vil være modtagelige overfor virksomheders feedback. Van Noort et al. (2011) 

introducerede to forskellige eWOM-respons strategier. Den første er en reaktiv respons strategi, 

hvor virksomheden giver feedback, når kunder anmoder om et svar fra virksomheden. Den anden er 

en proaktiv respons strategi, hvor virksomheder også uopfordret besvarer forbrugeres negative 

eWOM. I studiet blev det fundet, at respondenterne i overvejende grad var mere tilfredse, når 

virksomhedens besvarede deres indlæg reaktivt. Der kan være flere årsager til, at "Expectancy-

disconfirmation" teorien (Oliver 1980) ikke er fundet nyttig til at forklare forbrugeres adfærd i 

denne sammenhæng. Ifølge Fournier et al. (2011) opfatter mange forbrugere virksomheders 

tilstedeværelse på sociale medier, som ”uægte” og ikke på sin plads. Van Noort et al. (2011) tilføjer 

til dette, at virksomheder bliver opfattet som påtrængende, hvis de uopfordret henvender sig til 

forbrugere. Forbrugere kan føle, at det er en krænkelse af deres privatliv, når en virksomhed 

henvender sig til dem, uden at de har bedt om det. Mennesker reagere ofte negativt, når de føler, at 

deres privatliv er blevet krænket (Son et al. 2008). Ifølge (Hong et al. 2005; Van Laer 2010) vil 

feedback fra virksomheden, når en forbruger ønsker det, resultere i sympati for virksomheden, fordi 

det viser at de tager forbrugerne alvorlige. På den måde bliver de positivt påvirket af virksomhedens 

respons. På baggrund af dette, er der noget der typer på, at modtagelighed overfor feedback fra 

restauranten kan findes i forbrugerens ønske om at modtage feedback. 

3.4.4 Relateret studie 

I et studie af Willemsen et al. (2013) bliver det foreslået, at forbrugeres modtagelighed overfor 

feedback fra restauranter kan afhænge af deres motiver for negativ eWOM, når det kommer til den 

pågældende forbrugers ønske om at modtage feedback, han eller hendes tilfredshed ved feedback og 

forbrugerens eWOM aktiviteter efter et virksomheds respons. Forskerne tilsluttede sig samtidig 

UaGt teori (Blumler og Katz 1974) og argumenterede, at forbrugere vil være tilfredse, når 

virksomheder tilfredsstiller forbrugeres behov for besvarelse, og vil måske give udtryk for en sådan 

tilfredsstillelse i form af positiv eWOM om den tilfredsstillende oplevelse med feedbacken fra 

virksomheden. Efter at have gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor ca. 1100 respondenter 

medvirkede, fandt forskerne, at de forbrugere der var drevet af motivet udøve magt overfor 

virksomheden, i overvejende grad ønskede at virksomheden ville give dem feedback, hvorimod de 

forbrugere der var drevet af motiverne altruisme og komme af med negative følelser ikke ønskede at 

få feedback fra virksomheden. Samtidig fandt undersøgelsen, at selvom forbrugere, der var drevet 

af motivet udøve magt overfor virksomheden, var tilfredse med virksomhedens feedback, ville de 
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højst sandsynlig ikke fortælle andre forbrugere om den positive oplevelse med virksomheden. 

Forbrugere der var drevet af motiverne altruisme og komme af med negative følelser, var dog 

tilbøjelige til at være utilfredse, samt sprede endnu mere negativ eWOM om virksomheden, efter at 

de havde modtaget feedback fra virksomheden. 

3.4.5 Diskussion af litteratur 

Reaktiv feedback til utilfredse restaurantgæster (Van Noort et al. 2012) synes egentlig at være en 

god anbefaling til restauranter, der bevæger sig ind i en aktiv online verden. På den måde besvarer 

man kun gæstens negative eWOM, når gæsten anmoder om det. Siden forbrugere er komplekse, vil 

der dog være en sandsynlighed for, at en del forbrugere ikke henvender sig direkte til 

virksomheden, men i stedet forventer at virksomheden henvender sig til dem. Denne afhandling 

forsøger at finde en sammenhæng mellem motiver til negativ eWOM, valg af online 

kommunikationskanaler og modtagelighed overfor feedback. Specialets forfatter bekendt, har ingen 

studier udover studiet af Willemsen et al. (2013) undersøgt sammenhængen mellem negativ eWOM 

og forbrugeres modtagelighed overfor feedback. Forskerne fandt også en sammenhæng, men 

undersøgte kun tre motiver til negativ eWOM, i forhold til hvordan de relaterer sig til forbrugeres 

modtagelighed overfor feedback. I denne afhandling vil samme tilgang benyttes. Der tages derfor 

afsæt i, at modtagelighed overfor feedback, skal findes i forbrugeres ønske om feedback. Når 

forbrugere får deres ønske opfyldt, kan det føre til at forbrugerne bliver tilfredse, og måske ytrer sig 

positivt om virksomheden efterfølgende. 

3.4.6 Forslag til negativ eWOM motivers relation til ønsket om feedback  

I det følgende vil det blive givet et forslag til hvordan ønsket om feedback fra restauranten knytter 

sig til hver af de seks motiver, fundet i afsnit 3.2.7. 

Hjælpe andre forbrugere  

Restaurantgæster kan have et motiv, hvor de ønsker at advare andre forbrugere om deres negative 

oplevelse, og på den måde forhindre andre i at have den samme negative oplevelse (Sundaram et al. 

1998). Fordi den negative eWOM henvender sig direkte til andre forbrugere, er det sandsynligt, at 

kun andre forbrugeres feedback findes ønskelig. Det er muligt at forbrugeren vil tolke en 

virksomheds feedback som et forsvar og/eller som forstyrrende adfærd (Willemsen et al. 2013). På 

baggrund af Willemsen et al. (2013)’s studie, ønskede forbrugere med dette motiv ikke at 

virksomheden skulle give feedback på deres negative eWOM. De var tilbøjelige til at være 

utilfredse, samt sprede endnu mere negativ eWOM om virksomheden, efter at de havde modtaget 
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feedback fra virksomheden. Det foreslås derfor at forbrugere der engagere sig i negativ eWOM på 

baggrund af motivet hjælpe andre forbrugere, er mindre tilbøjelige til at være modtagelige overfor 

feedback fra restauranten. 

Sociale fordele 

Forbrugere kan ved at tilhøre et virtuelt fællesskab, opnå sociale fordele i form af identifikation og 

social integration (Hennig-Thurau et al. 2004). Det er muligt, at restaurantgæsten udelukkende 

poster eWOM, for at være en del af fællesskabet. Det kan argumenteres, at hvis restaurantgæster 

henvender sig til andre forbrugere, kan feedback fra restauranten ses som en forstyrrende handling. 

På den anden side, kan restaurantgæster føle, at bidraget til gruppen, er større, når virksomheden 

blander sig i debatten. På den måde er der måske flere forbrugere, der finder deres bidrag 

interessant, og blander sig, hvorved der opnås identifikation og social integration. Specialets 

forfatter læner sig mest op ad førstnævnte argument, og det foreslås derfor, at forbrugere der 

engagerer sig i negativ eWOM på baggrund af motivet, sociale fordele, er mindre tilbøjelige til at 

være modtagelige overfor feedback fra restauranten. 

Reduktion af uro 

Motivet reduktion af uro, har til formål at genskabe forbrugerens følelsesmæssige balance (Hennig-

Thurau et al. 2004).. Det kan argumenteres, at den sociale støtte som forbrugerne modtager, hjælper 

dem med at genoprette deres velbefindende efter en negativ oplevelse (Berger og Buechel 2012). 

Dog er det muligt at forbrugere med dette motiv, helst ser andre forbrugere kommentere på deres 

negative eWOM. Som ved motivet hjælpe andre forbrugere, fandt Willemsen et al. (2013), at 

forbrugere der var drevet af motivet reduktion af uro, ikke ønskede at virksomheden skulle give 

feedback på deres negativ eWOM. De var tilbøjelige til at være utilfredse, samt sprede endnu mere 

negativ eWOM om virksomheden, efter at de havde modtaget feedback fra virksomheden. Det 

foreslås derfor at forbrugere der engagere sig i negativ eWOM på baggrund af motivet reduktion af 

uro, er mindre tilbøjelige til at være modtagelige overfor feedback fra restauranten. 

Udøve magt overfor virksomheden 

Restaurantgæster kan have et motiv, hvor de ønsker at demonstrere deres magt overfor 

virksomheden (Hennig-Thurau et al. 2004). Ifølge Willemsen et al. (2013) vil forbrugere der er 

drevet af dette motiv, sandsynligvis ønske feedback, fordi de benytter negativ eWOM som et 

middel til at tiltrække virksomhedens opmærksomhed og herved forsøger at få oprejsning og måske 

forbedre deres forhandlingssituation. På baggrund af Willemsen et al. (2013)’s studie, ønskede 
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forbrugere med dette motiv at virksomheden skulle give feedback på deres negative eWOM. De var 

tilbøjelige til at være tilfredse, efter at de havde modtaget feedback fra virksomheden, men spredte 

ikke positiv eWOM på baggrund af den tilfredsstillende oplevelse med feedbacken fra 

virksomheden. Det foreslås derfor at restaurantgæster der engagere sig i negativ eWOM på 

baggrund af motivet altruisme, er mere tilbøjelige til at være modtagelige overfor feedback fra 

restauranten. 

Øget selvværd 

Motivet ønsket om øget selvværd beskrives i litteraturen som et ønske om at dele en 

forbrugsoplevelse med andre forbrugere, for at få anerkendelse (Hennig‐Thurau et al. 2004). Ifølge 

Blau (1968) danner mennesker sociale forbindelser pga. de belønninger de håber at modtage fra 

disse forhold. Et respons fra virksomheden formodes ikke at kunne opfylde forbrugeres ønske om 

anerkendelse, da forbrugere ikke ønsker at blive associeret med virksomheden. Belønningen hos 

forbrugere med dette motiv, må formodes at blive modtages, når andre forbrugere anerkender den 

negative eWOM. Det foreslås derfor at forbrugere der engagere sig i negativ eWOM på baggrund af 

motivet ønsket om øget selvværd, er mindre tilbøjelige til at være modtagelige overfor feedback fra 

restauranten. 

Hjælpe virksomheden 

Motivet hjælpe virksomheden kan forekomme efter en negativ forbrugsoplevelse, fordi man 

bekymrer sig om restauranten og derfor søger at støtte den. Motivet knytter sig til motivet hjælpe 

andre forbrugere, hvor forbrugere føler bekymring for andre (Hennig-Thurau et al. 2004). Ifølge 

Blau (1968) forventer mennesker der hjælper andre mennesker en form for belønning. Denne 

belønning kan bestå af social godkendelse fra virksomheden. Det kan derfor formodes, at et respons 

fra virksomheden, vil blive tolket af forbrugere som en godkendelse af deres forsøg på at hjælpe 

virksomheden. Forbrugere vil sandsynligvis være tilfredse med feedbacken fordi de har modtaget 

deres ”belønning” og vil måske engagere sig i positive eWOM aktiviteter efter responsen. Det 

foreslås derfor at restaurantgæster der engagere sig i negativ eWOM på baggrund af motivet hjælpe 

virksomheden, er mere tilbøjelige til at være modtagelige overfor feedback fra restauranten.  

3.4.7 Opsamling og teoretisk referenceramme 

Afhandlingens teoriafsnit danner grundlag for undersøgelsesdesignet i den primære dataindsamling, 

og herved besvarelsen af problemformuleringen. Nedenstående Figur 6 illustrerer de overordnede 

sammenhænge der er fundet mellem restaurantgæsters motiver til at engagere sig i negativ eWOM 
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og henholdsvis valget af online kommunikationskanal at ytre sig på, samt modtagelighed overfor 

feedback fra restauranten.  

 

Figur 6 Overordnet sammenhæng. Egen tilvirkning, på baggrund af teoriafsnit. 

Iht. ovenstående Figur 6, har restaurantgæster et motiv, eller en bevæggrund for at ytre sig negativt 

om en restaurant på internettet. På baggrund af UaGt (Blumler og Katz 1974) vil restaurantgæster 

være tilbøjelige til at ytre sig på en online kommunikationskanal som bedst tilfredsstiller deres 

motiver eller behov. Online kommunikationskanaler kan opdeles efter hvordan de tilfredsstiller 

forbrugeres behov (Kreis et al. 2015). Restaurantgæster kan vælge at ytre sig på en social 

netværksside, hvis de har et motiv om at få sociale fordele, fordi kanalen ifølge Kreis et al. (2015) 

knytter sig til social-tilfredsstillelse. På baggrund af (Willemsen et al. 2013) er det blevet bekræftet 

at restaurantgæsters motiver kan være bestemmende for modtageligheden overfor feedback fra 

restauranten, og at denne modtagelighed kan findes i deres ønske om feedback fra restauranten. Får 

en restaurantgæst opfyldt sit ønske, kan dette føre til tilfredshed og endda positiv eWOM.  

Nedenstående Figur 7illustrerer sammenhængene der er fundet mellem de seks motiver til negativ 

eWOM, og henholdsvis, valg af online kommunikationskanal at ytre sig på, samt modtagelighed 

overfor feedback fra restauranten.  
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Figur 7 Detaljeret sammenhæng. Egen tilvirkning, på baggrund af teoriafsnit. 

 

Det ses af Figur 7, at de fundne sammenhæng, ikke peger i retning af at der på baggrund af motiver, 

findes typer af platforme, repræsenteret ud fra medie-tilfredsstillelse, som er mere egnede end 

andre, når det kommer til at opfylde restaurantgæsters ønske om feedback. Den teoretiske 

referenceramme bærer dog præg af subjektivitet. Den kvantitative analyse kan vise andre resultater.  

 

Teoriafsnittet danner grundlag for udformningen af den primære undersøgelse, som skal besvare 

afhandlingens problemformulering. De seks motiver til negativ eWOM vil blive benyttet i 

undersøgelsen til at teste hvilke af dem som er vigtige motiver, og til at teste sammenhænge mellem 

dem og henholdsvis online kommunikationskanaler, samt ønsket om feedback. Online 

kommunikationskanaler vil blive opdelt iht. om de relaterer sig til indholds-tilfredsstillelse eller 

social/proces-tilfredsstillelse (Kreis et al. 2015), og herved anvendes en UaGt-tilgang. Det skal 

bemærkes, at chats og e-mails ikke vil blive medtaget i undersøgelsen, da de ikke vurderes at være 

relevante for restauranters klagehåndtering eller eWOM-respons strategier. Studiet af Willemsen et 

al. (2013) bekræfter teorien om, at modtagelighed overfor feedback fra restauranten, måske kan 

findes i restaurantgæsternes ønske om feedback, men dette vil blive undersøgt nærmere. De fundne 

sammenhænge i Figur 7 vil blive benyttet til udformning af hypoteser. 
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4 Opstilling af hypoteser 
På baggrund af afhandlingens teoretiske fundament er der blevet opstillet hypoteser. Disse 

hypoteser vurderes relevante i forhold til besvarelse af afhandlingens problemformulering, og vil 

blive testet via den kvantitative undersøgelse. Fordi afhandlingen undersøger sammenhænge 

mellem flere variable, er der forsøgt at skabe overblik over analysedelen ved hjælp af overordnede 

undersøgelsesspørgsmål. 

4.1 Undersøgelsesspørgsmål 1 

Hvilke motiver er de mest anvendte motiver blandt restaurantgæster? og kan 

”tilfredshedskategorier” knyttes til forskellige platforme? 

Iht. problemformuleringens underspørgsmål 1 ønskes der at finde frem til, hvilke motiver til negativ 

eWOM som er de mest anvendte blandt restaurantgæster. I teoriafsnittet (3.2.7) blev der givet et 

forslag til hvilke motiver til negativ eWOM, som restaurantgæster kan have for at sprede negativ 

eWOM. Figur 5 i afsnit 3.3.5 illustrerer litteraturgennemgangens fund af motiver. Det ses her, at  

motivet: hjælpe andre forbrugere, fremgår i flere af de specifikke studier som et betydeligt motiv. 

Dette danner baggrund for udvikling af hypotese 1. Hypotese 2 til 4 er dannet på baggrund af 

afhandlingens teorivalg, angående sammenhænge mellem negativ eWOM motiver og online 

kommunikationskanaler. Det findes interessant at undersøge om de forskellige ”tilfredsstillelses-

kategorier” (UaGt, afsnit 3.3.1) kan knyttes til forskellige typer online kommunikationskanaler. De 

fire hypoteser er præsenteret i nedenstående: 

 

Hypotese 1: Motivet om at hjælpe andre forbrugere er det mest anvendte motiv blandt 

restaurantgæster. 

Hypotese 2: Indholds-tilfredsstillelse knytter sig i højere grad til kundeanmeldelsesplatforme end 

social/proces-tilfredsstillelse. 

Hypotese 3: Indholds-tilfredsstillelse knytter sig i højere grad til restaurantens egen hjemmeside 

end social/proces-tilfredsstillelse. 

Hypotese 4: Social/proces-tilfredsstillelse knytter sig i højere grad til sociale netværkssider end 

indholds-tilfredsstillelse.  
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4.2 Undersøgelsesspørgsmål 2 

Hvilken rolle spiller restaurantgæsters negativ eWOM motiver, når det kommer til valg 

af online kommunikationskanal at ytre sig på? 

Iht. problemformuleringens underspørgsmål 2. testes for sammenhænge mellem restaurantgæsters 

negativ eWOM motiver og valg af online kommunikationskanal at ytre sig på. I teoriafsnittet (afsnit 

3.3) redegøres for, hvordan denne sammenhæng antages at være på baggrund af UaGt teori 

(Blumler og Katz 1974). Dette danner baggrund for udvikling af følgende hypoteser: 

 

Hypotese 5: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe andre forbrugere vil være mere 

tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på restaurantens egen hjemmeside, frem for en social 

netværksside. 

Hypotese 6: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe andre forbrugere vil være mere 

tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en kundeanmeldelsesplatform, frem for en social 

netværksside. 

Hypotese 7: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten vil være mere tilbøjelige 

til at engagere sig i negativ eWOM på restaurantens egen hjemmeside, frem for en social 

netværksside. 

Hypotese 8: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten vil være mere tilbøjelige 

til at engagere sig i negativ eWOM på en kundeanmeldelsesplatform, frem for en social 

netværksside. 

Hypotese 9: Restaurantgæster som er motiveret af at få sociale fordele vil være mere tilbøjelige til 

at engagere sig i negativ eWOM på en sociale netværksside, frem for restaurantens egen 

hjemmeside eller en kundeanmeldelsesplatform. 

Hypotese 10: Restaurantgæster som er motiveret af at få øget sit selvværd vil være mere tilbøjelige 

til at engagere sig i negativ eWOM på en sociale netværksside, frem for restaurantens egen 

hjemmeside eller en kundeanmeldelsesplatform. 

Hypotese 11: Restaurantgæster som er motiveret af at få reduceret sin uro vil være mere tilbøjelige 

til at engagere sig i negativ eWOM på en sociale netværksside, frem for restaurantens egen 

hjemmeside eller en kundeanmeldelsesplatform. 

Hypotese 12: Restaurantgæster som er motiveret af at udøve magt vil være mere tilbøjelige til at 

engagere sig i negativ eWOM på en sociale netværksside, frem for restaurantens egen hjemmeside 

eller en kundeanmeldelsesplatform. 
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4.3 Undersøgelsesspørgsmål 3 

Hvilken rolle spiller restaurantgæsters negativ eWOM motiver, når det kommer til 

ønsket om feedback fra restauranten? 

Iht. problemformuleringens underspørgsmål 3. testes for sammenhænge mellem restaurantgæsters 

negativ eWOM motiver og deres ønske om feedback fra restauranten. I teoriafsnittet (afsnit 3.4.6) 

redegøres for, hvordan disse sammenhænge antages at være. Dette danner baggrund for udvikling af 

følgende hypoteser: 

 

Hypotese 13: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe andre forbrugere, vil ikke være 

tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 

Hypotese 14: Restaurantgæster som er motiveret af at få sociale fordele, vil ikke være tilbøjelige til 

at ønske feedback fra restauranten. 

Hypotese 15: Restaurantgæster som er motiveret af at få øget sit selvværd, vil ikke være tilbøjelige 

til at ønske feedback fra restauranten. 

Hypotese 16: Restaurantgæster som er motiveret af at reducere sin uro, vil ikke være tilbøjelige til 

at ønske feedback fra restauranten. 

Hypotese 17: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten, vil være tilbøjelige til at 

ønske feedback fra restauranten. 

Hypotese 18: Restaurantgæster som er motiveret af at udøve magt overfor virksomheden, vil være 

tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 

4.4 Undersøgelsesspørgsmål 4 

Hvilken rolle spiller restaurantgæsters ønske om feedback, når det kommer til deres 

modtagelighed overfor feedback fra restauranten?  

Iht. problemformuleringens underspørgsmål 3. testes for sammenhænge mellem restaurantgæsters 

ønske om feedback og deres efterfølgende tilfredshed med restauranten. I teoriafsnittet (afsnit 3.4.3, 

3.4.4) redegøres for, at de forbrugere der ønsker feedback fra virksomheden, vil være mere 

tilbøjelige til, at være tilfredse med virksomhedens svar, end forbrugere der ikke ønsker feedback 

(Willemsen et al. 2013). Dette danner baggrund for udvikling af følgende hypotese: 

 

Hypotese 19: Restaurantgæster som ønsker feedback fra restauranten, vil være mere tilbøjelige til 

at være tilfredse med restaurantens feedback end restaurantgæster som ikke ønsker feedback. 
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5 Udvikling af spørgeskema 
I udarbejdelsen af spørgeskemaet er der blevet fokuseret på at stille spørgsmål, der gør det muligt at 

teste hypoteserne, for på den måde at kunne svare på problemformulerings underspørgsmål. Det 

færdige spørgeskema kan ses i bilag 9.2. I nedenstående vil der redegøres for spørgeskemaets 

udformning.  

5.1 Spørgeskemaets struktur  

Ved struktureringen af spørgeskemaet er der sikret, at de emner og områder der spørges til, er 

grupperet og repræsenterer en gennemtænkt logik. Undersøgelsesspørgsmål er derfor opdelt i 

undersøgelseskategorier, som vist i nedenstående. 

 

 Introduktion til spørgeskemaet.  

 Indledende information om respondentens adfærd og holdninger (Q1-Q5).  

 Undersøgelseskategorier: 

o Online kommunikationsplatforme (Q6,1-Q8,5).  

o Motiver til negativ eWOM (Q9,1-Q9,12). 

o Feedback fra restauranten (Q10-Q11) 

o Modtagelighed overfor feedback fra restauranten (Q12,1-Q14,3). 

 Demografisk information om respondenten (Q15-Q17) 

 Respondentens e-mail adresse (valgfrit). 

 

Spørgeskemaet starter indledningsvis med en kort beskrivelse af hvem spørgeskemaet henvender 

sig til, og hvad besvarelserne skal bruges til. For at respondenterne skal fatte tillid til undersøgelsen, 

samt motivere dem til at fortsætte, initieres der med nemme og generelle spørgsmål i begyndelsen 

af spørgeskemaet (Hansen et al. 2008). Efterfølgende går spørgsmålene i dybden med 

undersøgelseskategorierne. Afslutningsvis stilles baggrundsspørgsmål, såsom alder og køn. 

Demografiske spørgsmål er placeret i slutningen af spørgeskemaet, da de måske opleves som 

kedelige at svare på, og herved kan respondenterne måske miste lysten til at besvare flere spørgsmål 

(ibid.). Respondenterne bliver som det sidste tilbudt, at indtaste deres e-mail adresse, hvis de ønsker 

at være med i lodtrækningen.  
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5.2 Filtrering 

Der er placeret filtrer i spørgeskemaet. Det første filter har til formål at ekskludere de respondenter, 

som ingen relevans har for undersøgelsen. Dette sker ved hjælp af spørgsmål Q2; ”Har du 

nogensinde skrevet en anmeldelse eller kommentar på internettet omhandlende en 

utilfredsstillende/dårlig restaurantoplevelse?”. De respondenter som svarer ”nej” omdirigeres til 

sidste side i spørgeskemaet. Det andet filter er placeret i gruppen af spørgsmål omhandlende 

undersøgelseskategorien: feedback fra restauranten. Dette sker ved hjælp af spørgsmål Q11; 

”Besvarede restauranten dit indlæg?”. De respondenter som ikke tilkendegiver at de modtog et 

respons fra restauranten, sidste gang de skrev en negativ anmeldelse om en restaurant, bliver 

omdirigeret videre til de demografiske spørgsmål. De respondenter som svarer ”ja” til spørgsmålet, 

får efterfølgende stillet en række spørgsmål fra undersøgelseskategorien: modtagelighed overfor 

feedback fra restauranten, hvorefter de går videre til de demografiske spørgsmål. 

5.3 Formulering af spørgsmål  

I udarbejdelsen af de enkelte spørgsmål har der været fokus på klare, entydige og præcise 

formuleringer. Samtidig er fagudtryk og dobbelte negationer undgået, så der ikke opstår 

forståelsesvanskeligheder for respondenterne. Hvor det er vurderet nødvendigt, er formuleringer og 

begreber blevet uddybet via eksempler, såsom spørgsmål Q9,3; fordi jeg håbede at restauranten 

ville give mig kompensation (f.eks. tilbyde mig et nyt måltid eller pengene retur).  

5.4 Typer af spørgsmål og skalaer 

Spørgeskemaet består af lukkede spørgsmål, hvor der er faste svarmuligheder. På den måde kan 

resultaterne af undersøgelsen blive behandlet statistisk, og sikrer ensartethed (Jensen et al. 2014). 

Der er blevet opstillet i alt 17 spørgsmål, hvoraf nogle af spørgsmålene har flere underspørgsmål. 

Der er anvendt forskellige skalatyper i spørgeskemaet. I flere af spørgsmålene er der anvendt 

nominalskala, f.eks. hvad angår respondenternes køn og uddannelse. En nominalskala er en skala, 

hvor målingerne ikke bliver kategoriseret efter deres indbyrdes rangorden, men blot efter et ”navn” 

(ibid.). Yderligere er der overvejende anvendt intervalskala, som er en skala hvor målingerne bliver 

kategoriseret efter rangordning, og hvor afstanden mellem alle kategorier er den samme (ibid.). I de 

benyttede intervalskalerede spørgsmål, er der taget udgangspunkt i en skala fra et til syv. Ved at 

benytte den samme type skala, skal respondenten ikke tænke så meget over, hvordan spørgeskemaet  
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skal udfyldes. Ved at benytte skaler fra et til syv får respondenten samtidig mulighed for at svare 

”ved ikke”, hvis ikke de har en holdning til spørgsmålet.  

5.5 Spørgsmål relateret til undersøgelseskategorierne  

Spørgsmål relateret til negativ eWOM internetplatforme (Q6,1-Q8,5) 

I spørgsmål Q6,1-Q6,3 bliver der spurgt om, hvor villige respondenterne er til at poste om en 

negativ restaurantoplevelse på henholdsvis en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser, en social netværksside og restaurantens egen hjemmeside. Dette spørgsmål 

benyttes til at måle restaurantgæsters valg af online kommunikationsplatform at ytre sig negativt på. 

Der bliver benyttet intervalskalerede spørgsmål, der tager udgangspunkt i en 7 punkts skala, hvor 1 

er ”Jeg vil aldrig poste en anmeldelse her” og 7 er ”Jeg vil helt sikkert poste en anmeldelse her”. I 

spørgsmål Q7 bliver respondenten ”tvunget” til, at skulle vælge hvilken af de tre typer 

internetplatforme, som de helst vil skrive om en negativ restaurantoplevelse på. Dette spørgsmål 

tjener flere formål; ved at spørge respondenten en ekstra gang angående valg af internetplatform, 

kan der kontrolleres for ensartethed i forhold til besvarelserne af de to spørgsmål, og på den måde 

frasortere de svar som ikke er konsistente. Samtidig leder spørgsmålet videre til spørgsmål Q8,1-

Q8,5, hvor respondenterne bliver spurgt, via en række udsagn, hvorfor de netop ville vælge denne 

type internetplatform. Der bliver igen benyttet intervalskalerede spørgsmål, der tager udgangspunkt 

i en 7 punkts likert skala, hvor 1 er ”Helt uenig” og 7 er ”Helt enig”. Udsagnene i spørgsmål Q8,1-

Q8,5 er inspireret af Stafford et. al. (2004)’s karakteristisk af kanaler i forhold til hvordan de 

relaterer sig til enten indholds-tilfredsstillelse, social-tilfredsstillelse eller proces-tilfredsstillelse 

(bilag 9.3.1).  

Spørgsmål relateret til negativ eWOM motiver (Q9,1-Q9,12) 

I forbindelse med spørgsmål Q9,1-Q9,12 bliver respondenterne bedt om at tænke tilbage på sidste 

gang de postede en kritisk online anmeldelse om en restaurant. Spørgsmål Q9,1-Q9,12 består af en 

række udsagn der relaterer sig til forskellige motiver til negativ eWOM. Der bliver benyttet 

intervalskalerede spørgsmål, der tager udgangspunkt i en 7 punkts likert skala, hvor 1 er ”Helt 

uenig” og 7 er ”Helt enig”. Hvert udsagn repræsenterer et af de seks motiver fundet i teoriafsnittet: 

advare andre forbrugere, sociale fordele, reduktion af uro, udøve magt overfor virksomheden, øget 

selvværd og hjælpe virksomheden. Udsagnene er formuleret baseret på tidligere undersøgelser 

(Sundaram et al. 1998; Hennig-Thurau et al. 2004) (bilag 9.3.2 ). Hvert motiv bliver repræsenteret 

via to udsagn, og de tolv udsagn er placeret i vilkårlig rækkefølge. På den måde kan der foretages 
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en kontrol af den indre sammenhæng, ved at undersøge om udsagnene korrelerer og herved 

repræsenterer en underliggende dimension. 

Spørgsmål relateret til feedback fra restauranten (Q10-Q11) 

I spørgsmål Q10 bliver respondenterne spurgt om, hvor vigtigt det var for dem, at restauranten 

besvarede deres indlæg, sidste gang de postede en kritisk anmeldelse om en restaurant. Dette 

spørgsmål benyttes til at måle respondenternes ønske om at modtage et respons fra restauranten. 

Spørgsmålet er intervalskaleret, hvor der tages udgangspunkt i en 7 punkts ”importance” skala, hvor 

1 er ”Slet ikke vigtigt” og 7 er ”Meget vigtigt”. I spørgsmål Q11 bliver respondenterne spurgt om 

restauranten besvarede deres indlæg, sidste gang de postede en kritisk anmeldelse om en restaurant. 

Spørgsmålet besvares med ja eller nej og er et screeningsspørgsmål, der skal frasortere de 

respondenter som ikke har modtaget feedback fra restauranten.  

Spørgsmål relateret til modtagelighed overfor feedback fra restauranten (Q12,1-Q14,3) 

De respondenter som svarer ja til, at restauranten besvarede deres indlæg, bliver eksponeret for 

spørgsmål Q12,1-Q14,3. Spørgsmål Q12,1-Q12,3 omhandler respondenternes tilfredshed, når det 

kommer til restaurantens besvarelse af deres indlæg. Respondenterne bliver spurgt om hvor tilfredse 

de var ved restaurantens tone, indholdet af beskeden og restaurantens lydhørhed. I sammenlignelige 

undersøgelser benyttes måling af disse tre elementer, når det kommer til den overordnede 

tilfredshed med feedback fra en virksomhed (Willemsen et al. 2013; Parasuraman et al. 1998). 

Spørgsmålet er intervalskaleret, hvor der tages udgangspunkt i en 7 punkts skala, hvor første punkt 

er ”Overhoved ikke tilfreds” og sidste punkt er ”Meget tilfreds”. I spørgsmål Q13 bliver 

respondenterne spurgt om deres generelle holdning til restauranten blev påvirket, efter at de modtog 

et svar fra restauranten. Spørgsmålet relaterer sig til forbrugeres overordnede modtagelighed 

overfor feedback fra restauranten. Der anvendes her en skala fra et til 5, som rangerer fra ”Meget 

mere negativ” til ”Meget mere positiv”. Spørgsmål Q14-Q14.3 relaterer sig til respondentens 

adfærd efter at have modtaget et svar fra restauranten. Via ”ja” og ”nej” svarmuligheder bliver 

respondenterne spurgt om de har spist på restauranten efterfølgende, har anbefalet restauranten til 

andre, og har postet en positiv anmeldelse eller kommentar om restauranten på internettet. 
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6 Kvantitativ undersøgelse 

6.1 Klargøring af data 

Linket til spørgeskemaet var aktivt i tre uger. Efter spørgeskemaundersøgelsens afslutning blev 

besvarelserne kontrolleret i forhold til deres brugbarhed. En enkel besvarelse blev fravalgt som 

brugbar i analysedelen, af den årsag at personen havde angivet sin alder til 98 og samtidig havde 

atypiske kombinationer af dataværdier i forhold til flere af spørgsmålene. Det interne frafald skulle 

der som sådan ikke tages højde for, idet spørgeskemaet er opbygget således at man ganske enkelt 

ikke kan komme videre i spørgeskemaet, såfremt de foregående spørgsmål er ubesvaret. I alt var der 

178 respondenter som havde åbnet spørgeskemaet. 73 af respondenterne havde ignoreret at læse 

introduktion om hvem spørgeskemaet henvendte sig til, idet svaret var ”nej” til at have skrevet en 

anmeldelse på internettet omhandlende en utilfredsstillende/dårlig restaurantoplevelse, og var derfor 

blevet ekskluderet fra undersøgelsen. Yderligere var der 30 respondenter som ikke havde afsluttet 

undersøgelsen. Tilbage var 75 besvarelser som blev fundet brugbare til analysedelen. Af de 75 

besvarelser var der 21 som havde svaret, at de havde modtaget feedback fra restauranten, hvilket 

mindsker generaliserbarheden betydeligt i forhold til besvarelse af underspørgsmål 4 (se afsnit 4). 

Datafilen blev importeret  til programmet SPSS. Der blev efterfølgende opstillet frekvenstabeller 

over hver af svarkategorierne i samtlige spørgsmål, for at sikre at dataene var korrekt overført, og 

der ikke var opstået fejl. Via frekvenstabeller kan man hurtigt opdage fejl i spørgsmål og antallet af 

respondenter og skalapunkter. Efterfølgende blev alle variable navngivet således, at det var nemt at 

sammenkoble de enkelte variable med de tilhørende spørgsmål i spørgeskemaet. Yderligere blev 

der tjekket for skalaniveau i forhold til hver variabel. 

6.2 Frekvenstabeller  

Ved hjælp af en række frekvenstabeller vil udvalgte resultater fra spørgeskemaet indledningsvis 

blive præsenteret. Dette med formålet om at skabe et overblik over dataene. En frekvenstabel er en 

tabel, som viser fordelingen af svar på en enkel variabel, og som udover de rå frekvenser, angiver 

den procentvise fordeling (Jensen et al. 2014).  
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6.2.1 eWOM-adfærd  

Resultaterne fra undersøgelsen viser at 42,7 pct. af respondenterne har svaret at de sjældent skriver 

anmeldelser, eller kommentarer om deres erfaringer med produkter og/eller serviceydelser på 

internettet (bilag 9.4.5 ). Modsat har 18,7 pct. svaret at det er en adfærd, som de ofte foretager sig. 

Langt de fleste af respondenterne må således formodes ikke at være hyppige anmeldere af produkter 

og/eller serviceydelser. Respondenterne blev spurgt via to spørgsmål angående deres præferencer af 

online kommunikationsplatforme, når de ytrer sig negativt om en restaurant online. Via 

frekvenstabeller ses det at 50,7 pct. af respondenterne ville vælge en uafhængig website, specifikt 

designet til kundeanmeldelser af produkter/serviceydelser, da de blev ”tvunget” til at vælge mellem 

de tre typer internetplatforme præsenteret i spørgeskemaet (bilag 9.4.6). 26,7 pct. af respondenterne 

valgte restaurantens egen hjemmeside, mens 22,7 pct. af respondenterne valgte en social 

netværksside. I spørgsmålet omhandlende online kommunikationsplatforme, blev respondenterne 

spurgt om hvor villige de var, på en 7-punkts skala, til at poste en negativ restaurantoplevelse på de 

tre forskellige typer internetplatforme. For at vurdere overensstemmelse mellem besvarelserne af de 

to spørgsmål, anvendes en middelværdi-test, hvor det ses, at middelværdien for en uafhængig 

website specifikt designet til kundeanmeldelser af produkter og serviceydelser er på 5,56 samt, 

middelværdien for restaurantens hjemmeside er på 4,65 og middelværdien for en social 

netværksside er på 3,88 (bilag 9.4.7). Der ses herved, at der er overensstemmelse mellem 

resultaterne af de to spørgsmål. Ca. 39 pct. af respondenterne svarede, at det i en eller grad var 

vigtigt for dem, at restauranten besvarede deres indlæg, mens 48 pct. svarede, at det var mindre 

vigtigt, at få feedback fra restauranten (bilag 9.4.8). Ud af de 28 pct. af respondenterne som havde 

anført, at de havde modtaget et svar fra restauranten, var langt de fleste blevet mere positivt stemt 

overfor restauranten. Kun 9 pct. var blevet mindre positivt stemt, og 19 pct. havde ikke ændret 

holdning til restauranten (bilag 9.4.9). For demografisk frekvenstabeller se Bilag 9.4.1  

6.3 Faktoranalyse 

Før de endelige hypotesetests, synes det nødvendigt at foretage en faktoranalyse. Variablene: Q9.1 

til 9,12 består af en række udsagn der relaterer sig til de seks fundne motiver til negativ eWOM. 

Ved at foretage en faktoranalyse kan der afdækkes mønstre i respondenternes svar, ved at 

undersøge svarenes indbyrdes sammenhænge (Jensen et al. 2014). Der ønskes herved at identificere 

underliggende dimensioner, idet alle motiverne er repræsenteret i spørgeskemaet via flere udsagn. 

Ved blot at lave sammensatte variable, hvor de variable indgår som er tiltænkt at repræsentere et 
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bestemt motiv, kan der opstå problemer med multikollinearitet, i det videre analysearbejde. 

Fortolkningen af faktorløsningen vil bero på en subjektiv vurdering af, hvor fortolkningsvenlig og 

brugbar faktorløsningen er til at besvare afhandlingens hypoteser. Faktoranalysen har fra start af en 

eksplorativ tilgang, idet datasættet selv får lov til at bestemme antallet og sammensætningen af de 

latente dimensioner.  

6.3.1 Metode – faktoranalyse  

Til udførelse af faktoranalysen vælges der en metode kaldet principal komponentanalyse (PCA), 

som baserer sig på den totale varians i datasættet (ibid.). Metoden er valgt, da denne metoda 

anbefales når man vil reducere antallet af variable til et mindre antal faktorer, som bevarer mest 

muligt af variansen i datasættet (ibid.). Dette med henblik på anvendelse af faktorerne i 

efterfølgende analyser.  

For at kunne gennemføre analysen skal forudsætningerne for faktoranalyse være overholdt. 

Variablene er intervalskaleret og kan derfor anvendes til dette formål. En anden forudsætning er, at 

variablerne skal være normalfordelte. For at teste dette udføres der et P-P Plot for alle variable. Det 

ses, at alle variable er tilnærmelsesvis normalfordelte og forudsætningen er derfor opfyldt (Bilag 

9.5.1). 

Den sidste forudsætning er indbyrdes korrelation mellem variablerne. Det ses, at flere af variablene 

i datasættet har korrelationer over 0,3 med mindst en af de øvrige variable, og samtidig er der ingen 

af variablene, der har høje korrelationer med samtlige af de andre variable (Bilag 9.5.2). 

Korrelationsmatricen egner sig derfor til en faktoranalyse. KMO værdien ligger på 0,627, hvilket 

jævnført den kritiske grænse på 0,5 betyder, at datasættet er egnet. Bartlett’s test viser yderligere, at 

signifikantsandsynligheden ligger på 0,00 (Bilag 9.5.3). Alle forudsætningerne er derfor opfyldt og 

faktoranalysen kan foretages.  

Det bemærkes, at der er én variabel i datasættet som bevarer mindre end 50 pct. af variansen, efter 

at have foretaget den første test. Dette drejer sig om variablen Q9.3: ’Fordi jeg håbede at 

restauranten ville give mig kompensation’ (Bilag 9.5.4). Det anbefales, at man enten undlader 

denne variabel af faktoranalysen eller undersøger om en faktorløsning med yderligere én faktor kan 

bringe den pågældende variabels forklarende varians over de 50 pct. (ibid.). Hvor den første test 

kom frem med en 4 faktor løsning, vælges der derfor at gennemføre en faktoranalyse med 

yderligere en faktor. Denne gang vælges der derfor selv at fastsætte antallet af faktorer frem for at 

overlade det til egenværdikriteriet. Samtidig vælges der en Varimax rotation, da det blev bemærket 

at nogle af variablene ved den første løsning delte varians med flere af faktorerne. Ved en rotation 
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bliver faktorerne mere fortolkningsvenlige. Ved at tjekke den roterede løsning for de forskellige 

variable, fremgår det, at Q9.3 er den eneste variable i sin faktor (Bilag 9.5.5). Det kan derfor ikke 

afvises at Q9.3 selvstændigt repræsenterer et motiv, siden variablen ikke korrelerer tilstrækkeligt 

med nogle af de andre variable. Der vælges derfor at undlade denne variable af faktoranalysen. 

Testen bliver foretaget på ny. Der ses nu på egenværdikriteriet. Denne udtrykker hvor meget af 

datamaterialets samlede varians der dækkes, af den pågældende faktor. De 4 faktorer er i stand til at 

forklare næsten 79 pct. af datamaterialets varians, hvilket er et pænt stykke over grænseværdien på 

60 pct. (ibid.). Den mindste egenværdi er på 1,768 (efter rotation), hvilket opfylder kriteriet om, at 

egenværdien ikke må være under 1 (ibid.). Denne 4 faktor løsning findes også acceptabelt, kigges 

der på et scree plot. I den roterende løsning fremgår det, at der ikke er variable i faktorerne som 

cross loader. Der vælges at undlade en variabel mere af faktorløsningen, hvilket er Q9.7: ’Fordi jeg 

ønskede at hævne mig på restauranten’. Variablens højeste loadings er relativt lave (0,643), og 

samtidig er forslaget ikke fortolkningsvenligt, idet variablen deler faktor med variablene Q9.1 og 

Q9.8, som repræsenterer motivet: reduktion af uro (Bilag 9.5.6). 

6.3.2 Resultater – faktoranalyse  

Den udledte løsning ses i nedenstående Tabel 3 . Det ses her, at faktor 1 består af variable som 

repræsenterer de sociale motiver og motivet om øget selvværd. Der er valgt, at bibeholde dette 

forslag, fordi tre af variablene loader betydeligt. På den måde forsøges der at undgå problemer med  

multikollinearitet i forbindelse med senere analyser. Det kan samtidig ikke afvises, at de to motiver 

relaterer sig til hinanden. De er begge af social karakter. En sammenlægning af disse variable 

vurderes heller ikke at have stor betydning for resultaterne af denne afhandlingen, idet middelværdi 

test viser, at disse motiver er blandt de mindst benyttede motiver blandt respondenterne (bilag 

9.6.1). De sidste tre faktorer er meget fortolkningsvenlige og i overensstemmelse med 

referencerammen. Faktor 2 indeholder variable som vedrører motivet om at reducere uro. Faktor 3 

består af variable der repræsenterer motivet om at hjælpe restauranten, mens faktor 4 er dannet af de 

variable som vedrører motivet om at hjælpe andre forbrugere. To variable syntes ikke at kunne 

placeres i nogle af faktorerne, hvilket er variablene Q9.3 og Q9.7. Iht. Afhandlingens teoriafsnit var 

disse variable tiltænkt, at repræsentere motivet om at udøve magt overfor restauranten, hvilket kan 

beskrives som værende et ret overordnet motiv. Ifølge faktoranalysen er der indikation for, at de to 

variable ikke bør indgå under samme motiv. Variablen Q9.3 repræsenterer således motivet om at 

modtage kompensation og variablen Q9.7 vedrører motivet om at hævne sig.  
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Faktorer og målevariable Loadings  

Faktor 1 – Øget selvværd og sociale motiver  

Q9.6 Fordi jeg synes at det er sjovt at dele mine oplevelser med andre 0,878 

Q9.10 Fordi jeg får det godt når jeg fortæller andre om mine oplevelser 0,849 

Q9.11 For at komme i dialog med andre som har haft samme oplevelse 0,792 

Q9.5 Fordi mit bidrag viser andre at jeg er en klog forbruger 0,610 

Faktor 2 – Reduktion af uro  

Q9.8 For at få luft for min vrede 0,918 

Q9.1 For at komme ud med min frustration 0,892 

Faktor 3 – Hjælpe restauranten  

Q9.9 For at hjælpe restauranten fremadrettet 0,968 

Q9.4 Fordi jeg ønskede at hjælpe restauranten med forbedringer 0,937 

Faktor 4 – Hjælpe andre forbrugere  

Q9.2 For at advare andre om restauranten 0,911 

Q9.12 For at redde andre fra at få samme dårlige oplevelse 0,904 

Variabel Q9.3 – Modtage kompensation  

Q9.3 Fordi jeg håbede at restauranten ville give mig kompensation… - 

Variabel Q9.7 - Hævn  

Q9.7 Fordi jeg ønskede at hævne mig på restauranten  - 
Tabel 3 Faktorer,målevariabler og Loadings 

Der ønskes at arbejde videre med overstående opdeling i senere analyser. Der vil derfor blive 

dannet fire nye sammensatte summerede skalaer ved simpel addition/gennemsnit, beregnet ud fra de 

variable som indgår i hver faktor. Fordelene ved denne metode er, at de beregnede værdier er 

nemme at fortolke, samt alle variable bidrager med både fælles varians og unik varians (Jensen et 

al. 2014). 

6.3.3 Reliabilitetsanalyse  

Der gennemføres en reliabilitetsanalyse for hver af de fire nye sammensatte skalaer. For at 

underbygge resultaterne i faktoranalysen, undersøges der i hvor høj grad skalaernes spørgsmål 

måler det samme begreb. Der foretages en Cronbach’s alpha analyse, som er den mest anvendte 

teststatistik til dette formål (ibid.). Nedenstående Tabel 4 viser de standardiserede Cronbach’s 

alpha-værdier for hver af de fire faktorer.  

Faktor Cronbach’s alpha based on 

standardized items 

Antal variable  

Faktor 1 – Øget selvværd og sociale motiver 0,816 4 

Faktor 2 – Reduktion af uro 0,898 2 

Faktor 3 – Hjælpe restauranten 0,945 2 

Faktor 4 – Hjælpe andre forbrugere 0,813 2 
Tabel 4 Reliabilitetsanalyse af 4-faktor løsningen. Kilde: Bilag 9.5.10 

I tabellen ses det, at alle værdier er langt over grænseværdien på 0,70. Dette indikerer, at skalaernes 

reliabilitet er god (ibid.).  
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6.4 Test af undersøgelsesspørgsmål 1 

6.4.1 Hypotese 1 

For at besvare hypotese 1. foretages der analyse af middelværdier. Her undersøges middelværdierne 

i fire-faktor løsningen, samt variablene Q9.3: Modtage kompensation og Q9.7: Hævn. I 

nedenstående Figur 8 ses en grafisk fremstilling af variablenes middelværdier. Det ser her, at faktor 

2: Reduktion af uro, faktor 3: Hjælpe restauranten og faktor 4: Hjælpe andre forbrugere, alle har 

middelværdier over 4, hvilket er over middel på en 7-punkts skala, hvorimod de tre andre variable 

har langt lavere middelværdier. Der anvendes nu en Paired-samples t-test, som tester om der er 

signifikant forskel mellem middelværdier. Denne test viser, at faktor 4: Hjælpe andre forbrugere er 

mere anvendt, end faktor 3: Hjælpe restauranten, og faktor 2: Reduktion af uro. Samtidig ses det, at 

faktoren har en middelværdi på 5,4. Der blev derimod ikke fundet nogen signifikant forskel i 

middelværdierne mellem faktor 3: Hjælpe restauranten, og faktor 2: Reduktion af uro, som har 

middelværdier på henholdsvis 4,5 og 4,4. Disse har til gengæld signifikant højere middelværdier 

end faktor 1: Øget selvværd og sociale motiver, Q3: Modtage kompensation og Q7: Hævn (bilag 

9.6.1). 

Hypotese 1. accepteres således. Det kan ikke afvises, at motivet om at hjælpe andre forbrugere, er 

det mest anvendte motiv blandt restaurantgæster.  

 

 

Figur 8 Motivernes middelværdier, graphs i SPSS. 

6.4.2 Hypotese 2 til 4 

Der vil blive udført tre multiple regressionsanalyser med formålet, at undersøge hvorledes, 

indholds-tilfredsstillelse, social-tilfredsstillelse og proces-tilfredsstillelse knytter sig til forskellige 

online kommunikationsplatforme. Multiple regressionsanalyser vurderes at være egnede til dette 

formål, fordi man herved kan undersøge for sammenhænge imellem flere uafhængige variable og en 
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enkelt afhængig variabel. Samtidig er det muligt, at sammenligne de uafhængige variables relative 

indflydelse via beta-koefficienter (Jensen et al. 2014). Den afhængige variabel i de multiple 

regressionsanalyser, vil være en af de tre variable i Q6, der angiver villigheden til at poste en 

negativ restaurantoplevelse, på henholdsvis en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser af produkter og services, en social netværksside og restaurantens egen 

hjemmeside. De uafhængige variable vil i alle tre analyser bestå af variablene: Indholds-

tilfredsstillelse (ny sammensat skala), Social-tilfredsstillelse (ny sammensat skala), og Proces-

tilfredsstillelse (oprindelig variabel Q8.4). Sammensætningen af de nye variable vil blive redegjort 

for i nedenstående.  

Sammensatte skalaer 

Begreberne: indholds-tilfredsstillelse, social-tilfredsstillelse og proces-tilfredsstillelse er abstrakte 

begreber. Det har derfor været nødvendigt at inkludere flere spørgsmål i målingerne til at 

repræsentere samme begreb, som vist i nedenstående Tabel 5. For at kunne teste hypoteserne, er der 

blevet dannet nye sammensatte summerede skalaer ved simpel addition/gennemsnit, beregnet ud fra 

de variable, som repræsenterer den enkelte tilfredsstillelses-kategori. Der er blevet gennemført en 

reliabilitetsanalyse for hver af de to nye sammensatte skalaer, som måler i hvor høj grad skalaernes 

spørgsmål måler det samme begreb. Nedenstående Tabel 5 viser de standardiserede Cronbach’s 

alpha-værdier for hver af de to sammensatte skalaer. Værdierne indikerer, at skalaernes reliabilitet 

er god. 

Tilfredsstillelses-

kategorier. 

Spørgsmål. Cronbach’s alpha 

based on standard-

ized items. 

Indholds-tilfredsstillelse 

(ny sammensat skala). 

Q8.3 Fordi denne platforms indhold normalt er 

troværdigt. 

Q8.5 Fordi denne platforms indhold normalt er 

informativt 

 

0,799 

Social-tilfredsstillelse 

(ny sammensat skala). 

Q8.1 Fordi denne platform gør det let at komme 

i kontakt med mange mennesker. 

Q8.2 Fordi det er let at udveksle tanker og 

meninger gennem denne platform. 

 

0,864 

Proces-tilfredsstillelse 

(variabel Q8.4). 

Q8.4 Fordi denne platform er bekvem at benytte. - 

Tabel 5 Cronbach’s alpha based on standardized items. 

Forudsætninger 

For at udføre multiple regressioner skal en række forudsætninger være opfyldt. Der er krav om 

skalaniveau, idet den afhængige variabel skal være metrisk og de uafhængige variable typisk er 
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interval- eller ratioskalerede. Der er krav om at variansen er ens på alle niveauer i dataene, hvilket 

også nævnes som varianshomogenitet. Yderligere forudsættes det, at residualerne er normalfordelte 

på både den afhængige og de uafhængige variable. Det er samtidig vigtigt, at de uafhængige 

variable ikke er stærkt indbyrdes korrelerede, derudover skal der være lineær sammenhæng mellem 

regressionsmodellens uafhængige variable og den afhængige variabel (Jensen et al. 2014). Af bilag 

9.6.2 til 9.6.4 uddybes det, hvordan disse forudsætninger er opfyldt. 

 

Multipel regressionsanalyse 1 

Test for kausale sammenhænge mellem ”tilfredsstillelseskategorier” og ”villigheden til at 

poste på kundeanmeldelsesplatforme”.  

Der foretages en multipel regression, hvor variablene: Indholds-tilfredsstillelse, Social-

tilfredsstillelse, og Proces-tilfredsstillelse, behandles som uafhængige variable. Den afhængige 

variabel består i denne analyse af Q6.1: Villigheden til at poste om en negativ restaurantoplevelse 

på en uafhængig website specifikt designet til kundeanmeldelser af produkter og services. Enter-

metoden anvendes i SPSS.  

Regressionsanalysen viser, at R2 = 0,145. Modellen med de 3 uafhængige variable forklarer således 

kun 14,5 pct. af variationen i Y. Den justerede R2 = 0,109, hvilket betyder at modellen har en 

forklaringsgrad på 10.9 pct. anvendes den på hele populationen (Bilag 9.6.5). Analysens ANOVA 

tabel viser, at den estimerede regressionsmodel er signifikant (9.6.5). Det afvises derfor, at 

modellen er uden forklaringsgrad. Mindst én af de uafhængige variable har signifikant indflydelse 

på den afhængige variabel. Ud fra modellens koefficient-tabel ses det, at der er to uafhængige 

variable som ikke bidrager signifikant til modellens forklaringsgrad, hvilket er variablene: Social 

tilfredsstillelse (sig=0,206), og Proces tilfredsstillelse (sig=0,581). Variablen: Indholds-

tilfredsstillelse er signifikant og har en positiv effekt (beta = 0,371) på villigheden til at poste en 

restaurantoplevelse på en uafhængig website specifikt designet til kundeanmeldelser af produkter 

og services. De motiver som ikke er signifikante fjernes trinvis, for at teste om nogle af de ikke-

signifikante uafhængige variable ændrer sig betydeligt. Dette er dog ikke tilfældet. Den endelige 

signifikante regressionsmodel består således kun af én uafhængig variabel. Da variablen: Indholds-

tilfredsstillelse er den eneste variabel med en p-værdi under 0,05 og en positiv beta, accepteres 

hypotese 2 derfor på et 0,05 signifikansniveau. Det kan ikke afvises, at indholds-tilfredsstillelse i 

højere grad end social- eller proces-tilfredsstillelse, knytter sig til kundeanmeldelsesplatforme. 



66 

 

Multipel regressionsanalyse 2 

Test for kausale sammenhænge mellem ”tilfredsstillelseskategorier” og ”villigheden til at 

poste på restaurantens egen hjemmeside”.  

Der foretages en multipel regression, hvor de uafhængige variable består af de tre 

”tilfredsstillelseskategorier” og den afhængige variabel består af Q6.3: Villigheden til at poste om 

en negativ restaurantoplevelse på restauranten egen hjemmeside. Enter-metoden anvendes i SPSS.  

Denne regressionsanalyse viser, modellen har en noget mindre forklaringsgrad end de foregående 

modeller. Modellen har en R2 på 0,090 og en justeret R2 på 0,052 (Bilag 9.6.7 ). Yderligere ses det, 

at den estimerede regressionsmodel ikke er signifikant (Bilag 9.6.7). Den mindst signifikante 

uafhængige variabel: Proces-tilfredsstillelse (sig = 0,720) fjernes, og analysen gentages. Det ses nu, 

at den nye estimerede regressionsmodel er signifikant (Bilag 9.6.7). Ud fra modellens koefficient-

tabel ses det, at kun én uafhængig variabel er signifikant, hvilket er variablen: Social-tilfredsstillelse 

(beta = -0,296) (Bilag 9.6.7). Regressionsanalysen viser således, at variablen: Social-

tilfredsstillelse, har en negativ signifikant effekt på villigheden til at poste om en negativ 

restaurantoplevelse på restaurantens egen hjemmeside. Modellen er ikke brugbar til at finde en 

signifikant sammenhæng imellem variablen: Indholds-tilfredsstillelse og den afhængige variabel. 

Hypotese 3 forkastes på et 0,05 signifikansniveau. Der er ikke noget der tyder på, at indholds-

tilfredsstillelse i højere grad end social/proces-tilfredsstillelse, knytter sig til restaurantens egen 

hjemmeside. 

Multipel regressionsanalyse 3 

Test for kausale sammenhænge mellem ”tilfredsstillelseskategorier” og ”villigheden til at 

poste på en social netværksside”. 

Der foretages en multipel regression, hvor de uafhængige variable består af de tre 

”tilfredsstillelseskategorier” og den afhængige variabel består af Q6.2: Villigheden til at poste om 

en negativ restaurantoplevelse på en social netværksside. Enter-metoden anvendes i SPSS.  

Regressionsanalysen viser, at modellen har en R2 på 0,143 og en justeret R2 på 0,107 (Bilag 9.6.6). 

Yderligere ses det, at den estimerede regressionsmodel er signifikant (Bilag 9.6.6). Ud fra 

modellens koefficient-tabel ses det, at der er én uafhængig variabel som ikke bidrager signifikant til 

modellens forklaringsgrad, hvilket er variablen: Proces-tilfredsstillelse (sig=0,713). Denne variabel 

fjernes, og den endelige signifikante regressionsmodel består således af to uafhængige variable. 

Indholds-tilfredsstillelse (beta = -0,271) og Social-tilfredsstillelse (beta = 0,302).  
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Regressionsanalysen viser, at variablen: Social-tilfredsstillelse, har en positiv signifikant effekt på 

villigheden til at poste om en negativ restaurantoplevelse på en social netværksside. Samtidig har 

variablen: Indholds-tilfredsstillelse, en negativ signifikant effekt. Fordi variablen: Proces-

tilfredsstillelse, ikke viste signifikans, forkastes hypotese 4 på et 0,05 signifikansniveau.  

6.4.3 Hypotese resultater 

Hypoteser Resultater af test 

H1: Motivet om at hjælpe andre forbrugere er det mest anvendte motiv 

blandt restaurantgæster. 
Accepteres  

H2: Indholds-tilfredsstillelse knytter sig i højere grad til 

kundeanmeldelsesplatforme end social/proces-tilfredsstillelse. 
Accepteres  

H3: Indholds-tilfredsstillelse knytter sig i højere grad til restaurantens egen 

hjemmeside end social/proces-tilfredsstillelse. 
Afvises 

H4: Social/proces-tilfredsstillelse knytter sig i højere grad til sociale 

netværkssider end indholds-tilfredsstillelse.  

Afvises 

Tabel 6 Hyptotese resultater 

6.4.4 Delkonklusion 1 

Motiver til negativ eWOM 

Med henblik på besvarelse af problemformuleringens underspørgsmål 1: ”Hvilke motiver til 

negative eWOM er de mest anvendte blandt restaurantgæster?” blev der i teoriafsnittet (afsnit 

3.2.7) givet et forslag til hvilke motiver til negativ eWOM, som restaurantgæster kan have for at 

sprede negativ eWOM. Der blev fundet seks motiver, hvilket er motiverne: hjælpe andre 

forbrugere, opnå sociale fordele, reduktion af uro, udøve magt overfor virksomheden, opnå øget 

selvværd og at hjælpe virksomheden. Disse motiver blev repræsenteret i spørgeskemaet via flere 

udsagn, med formålet om at teste hvilke af motiverne som er særligt anvendte blandt 

restaurantgæster. I forbindelse med den statistiske analyse, viste en faktoranalyse og en 

reliabilitetsanalyse (afsnit 6.3), at variablene, som repræsenterede motiverne: opnå sociale fordele 

og opnå øget selvværd, kunne være beslægtede, idet de anvendte variable korrelerede betydeligt og 

samtidig havde høje Cronbach’s alpha-værdier. Disse variable blev derfor slået sammen til en 

variabel, og blev omdøbt: øget selvværd og sociale fordele. De to variable som havde til hensigt at 

repræsentere motivet: udøve magt overfor virksomheden, viste sig hverken at korrelere eller at måle 

det samme begreb. Variablene blev derfor splittet således, at den ene variabel blev omdøbt: 

modtage kompensation og den anden variabel blev omdøbt: hævne sig. Herved viste de statistiske 

forundersøgelser, at der kunne dannes seks motiver: hjælpe andre forbrugere, øget selvværd og 

sociale motiver, reduktion af uro, hjælpe restauranten, hævn, og modtage kompensation.  For at 
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kunne besvare hypotese 1, blev der foretaget en Paired-samples t-test, som viste, at motivet: hjælpe 

andre forbrugere, er det mest anvendte motiv blandt respondenterne, hvorved hypotese 1 blev 

accepteret. Motiverne: hjælpe restauranten, og reduktion sin af uro er de motiver med næst højeste 

signifikante middelværdier. Konklusionen på problemformuleringens underspørgsmål 1 bliver 

derfor, at der er noget der tyder på, at motiverne: hjælpe andre forbrugere, hjælpe restauranten og 

reduktion af uro er de mest anvendte motiver blandt restaurantgæster.  

UaG-teori  

Hypotese 2 til 4 relaterer sig til det teorivalg, som er valgt for afhandlingen, når det kommer til at 

forklare mulige sammenhænge mellem negativ eWOM motiver og online kommunikationskanaler. 

Online kommunikationskanalerne blev i denne undersøgelse opdelt på baggrund af Kreis et al. 

(2015) studie, hvor forbrugere så ud til at forvente to typer af eWOM kanaler. I forbindelse med 

udarbejdningen af spørgeskemaet blev der dannet udsagn på baggrund af relaterede studier, med 

formålet om at teste sammenhængene mellem ”tilfredsstillelses-kategorierne” og de anvendte typer 

online kommunikationskanaler i undersøgelsen. Resultaterne fra de multiple regressionsanalyser 

viser, at der er noget der tyder på, at indholds-tilfredsstillelse knytter sig til 

kundeanmeldelsesplatforme, og at social-tilfredsstillelse knytter sig til sociale netværkssider, dog er 

forklaringsgraden lav i begge modeller, hvilket betyder at der må være andre variable som også har 

indflydelse på valg af platforme at ytre sig på. Der blev fundet en negativ sammenhæng mellem 

social-tilfredsstillelse og restaurantens egen hjemmeside, hvilket må betyde, at en utilfreds 

restaurantgæst i hvert fald ikke vælger at ytre sig på restaurantens egen hjemmeside, hvis denne har 

sociale behov. På baggrund af de statistiske analyser kan det konkluderes, at der er noget der tyder 

på, at indholds-tilfredsstillelse knytter sig til kundeanmeldelsesplatforme, og at social-

tilfredsstillelse knytter sig til sociale netværkssider, hvilket er i overensstemmelse med litteraturen. 

Yderligere, er der noget der tyder på, at proces-tilfredsstillelse ikke kan knyttes signifikant til nogle 

af de tre typer platforme, og at UaG ikke kan benyttes til at forklare hvorfor restaurantgæster ville 

vælge at ytre sig på restaurantens egen hjemmeside.  

6.5 Test af undersøgelsesspørgsmål 2 

6.5.1 Hypotese 5 til 12 

Til at besvare hypoteserne i undersøgelsesspørgsmål 2 foretages der tre multiple 

regressionsanalyser. De multiple regressionsanalyser anvendes til at undersøge sammenhænge 

imellem motiver til negativ eWOM og valget af online kommunikationskanaler, samt 
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sammenligning af motivernes relative indflydelse via beta-koefficienter (Jensen et al. 2014). Den 

afhængige variabel i de multiple regressionsanalyser, vil være en af de tre variable i Q6, der angiver 

villigheden til at poste en negativ restaurantoplevelse på henholdsvis en uafhængig website specifikt 

designet til kundeanmeldelser af produkter og services, en social netværksside, og restaurantens 

egen hjemmeside. De uafhængige variable vil i alle tre analyser bestå af de fire faktorer: 1. Øget 

selvværd og sociale motiver, 2. Reduktion af uro, 3. Hjælpe restauranten og 4. Hjælpe andre 

forbrugere, samt variablene Q9.3: Modtage kompensation og Q9.7: Hævn. Der arbejdes ud fra en 

teoretisk model og derfor anvendes Enter-metoden i SPSS (ibid.). 

Forudsætninger 

For at udføre multiple regressioner skal en række forudsætninger være opfyldt. Af bilag 9.7.1 til 

9.7.3 uddybes det, hvorfor disse forudsætninger er opfyldt.  

Multipel regressionsanalyse 4 

 Test for kausale sammenhænge mellem motiver til negativ eWOM og valg af uafhængige 

websitet specifikt designet til kundeanmeldelser af produkter og services. 

Der foretages en multipel regression, hvor fire-faktor løsningen, samt variablene Q9.3 og Q9.7 

behandles som uafhængige variable. Den afhængige variabel består i denne analyse af Q6.1: 

Villigheden til at poste om en negativ restaurantoplevelse på en uafhængig website specifikt 

designet til kundeanmeldelser af produkter og services. Den første test med samtlige uafhængige 

variable viser, at R2 = 0,284 og den justerede R2 = 0,221. Analysens ANOVA-tabel viser, at den 

estimerede regressionsmodel er signifikant (Bilag 9.7.4). Det afvises derfor, at modellen er uden 

forklaringsgrad. Mindst én af de uafhængige variable har signifikant indflydelse på den afhængige 

variabel. Ud fra modellens koefficient-tabel ses det, at der er fire uafhængige variable som ikke 

bidrager signifikant til modellens forklaringsgrad, hvilket er Faktor 2: Reduktion af uro (sig=0,320), 

Faktor 3: Hjælpe restauranten (sig=0,161), Q9.3: Modtage kompensation (sig=0,635), og Q9.7: 

Hævn (sig=0,274) (Bilag 9.7.4). De uafhængige variable som ikke er signifikante fjernes trinvis, for 

at teste om nogle af de ikke-signifikante uafhængige variable ændrer sig betydeligt. Dette er dog 

ikke tilfældet. Efter at have fjernet de fire ikke-signifikante uafhængige variable har modellen en R2 

= 0,241 og en justeret R2 = 0,241, hvilket ikke betragtes som en markant forringelse af 

forklaringsgraden (Bilag 9.7.4). De to signifikante variables relative indflydelse på den afhængige 

variabel kan nu vurderes ud fra de standardiserede Beta-koefficienter. Det ses her, at Faktor 4: 

Hjælpe andre forbrugere, har en positiv effekt (beta = 0,423) på villigheden til at poste en 
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restaurantoplevelse på en uafhængig website specifikt designet til kundeanmeldelser af produkter 

og services, mens Faktor 1: Øget selvværd og sociale motiver, har en negativ effekt (beta = -0,352) 

på villigheden til at poste en restaurantoplevelse på en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser af produkter og services. 

Multipel regressionsanalyse 5 

 Test for kausale sammenhænge mellem motiver til negativ eWOM og valg af sociale 

netværkssider. 

Som i foregående regressionsanalyse består de uafhængige variable af fire-faktor løsningen, samt 

variablene Q9.3 og Q9.7. Den afhængige variabel er nu Q6.2: Villigheden til at poste om en negativ 

restaurantoplevelse på en social netværksside. Den første test med samtlige uafhængige variable 

viser, at R2 =0,268 og den justerede R2=0,204 (Bilag 9.7.5). ANOVA-tabellen viser at, den 

estimerede regressionsmodel er signifikant (Bilag 9.7.5). Koefficient-tabellen viser, at der kun er én 

uafhængig variabel som er signifikant i modellen, hvilket er faktor 2: Reduktion af uro (sig=0,019). 

De ikke-signifikante uafhængige variable fjernes nu trinvis og analysen gentages. Efter at have 

fjernet Q9.7: Hævn (sig=0,688) og gentaget analysen, ses det, at faktor 3: Hjælpe restauranten, er 

blevet signifikant. Der fortsættes med at fjerne ikke-signifikante uafhængige variable. Dette ændrer 

dog ikke signifikansen på de resterende ikke-signifikante uafhængige variable betydeligt. Herved 

opnås en signifikant model med to uafhængige variable. Modellen har en R2 på 0,223 og en justeret 

R2 på 0,202 (Bilag 9.7.5). De standardiserede beta-koefficienter viser, at faktor 2: Reduktion af uro, 

har en positiv effekt (beta = 0,375) på villigheden til at poste en restaurantoplevelse på en social 

netværksside, mens faktor 3: Hjælpe restauranten har en negativ effekt (beta = -0,277) på 

villigheden til at poste en restaurantoplevelse på en social netværksside (Bilag 9.7.5).  

 

Multipel regressionsanalyse 6 

Test for kausale sammenhænge mellem motiver til negativ eWOM og valg af restaurantens 

egen hjemmeside. 

Igen består de uafhængige variable af fire-faktor løsningen, samt variablene Q9.3 og Q9.7. Den 

afhængige variabel er Q6.2: Villigheden til at poste om en negativ restaurantoplevelse på 

restaurantens egen hjemmeside. Den første test med samtlige uafhængige variable viser, at R2 

=0,213 og den justerede R=0,143 (Bilag 9.7.6). Forklaringsgraden er derfor relativ lille i denne 

model, hvis den anvendes på hele populationen. Modellens ANOVA-tabel viser, at den estimerede 
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regressionsmodel er signifikant (Bilag 9.7.6). Koefficient-tabellen viser, at der kun er én 

uafhængige variabel som bidrager signifikant, hvilket er faktor 3: Hjælpe restauranten. Som i de 

foregående regressionsanalyser fjernes de ikke-signifikant uafhængige variable trinvis og analysen 

gentages. Der er dog ingen af de andre uafhængige variable som bliver signifikante i de 

efterfølgende tests. Den endelig model består således kun af én signifikant uafhængig variabel. 

Modellen har en R2 = 0,189 og en justeret R2 = 0,178. Koefficient-tabellen viser, at den 

standardiserende beta-koefficient antager en værdi på 0,435, hvorved der er en positiv effekt 

imellem motivet om, at hjælpe restauranten og villigheden til at poste en restaurantoplevelse på 

restaurantens egen hjemmeside. 

Besvarelse af hypoteser  

I nedenstående Tabel 7 er resultaterne fra de tre regressionsanalyser opsummeret. De blå felter viser 

de signifikante modellers standardiserede betaer og signifikans, mens de hvide felter viser model-

resultaterne fra regressionerne med samtlige uafhængige variable.  

 

 En kundeanmeldelses- 
platform 

En social netværksside. Restaurantens egen 
hjemmeside. 

 Sig. Beta Sig. Beta Sig. Beta 
Øget selvværd og 
sociale motiver. 

0,001 -0,352 0,087 0,196 0,758 -0,036 

Reduktion af uro. 
 

0,320 -0,120 0,001 0,375 0,594 0,067 

Hjælpe restauranten. 
 

0,161 0,164 0,027 -0,237 0,000 0,435 

Hjælpe andre 
forbrugere. 

0,000 0,423 0,668 0,047 0,642 0,053 

Modtage kompensation 
 

0,635 0,053 0,599 -0,060 0,191 0,154 

Hævn 
 

0,274 0,139 0,688 0,051 0,634 -0,063 

Tabel 7 Opsummerede resultater fra de tre multiple regressionsanalyser 

På baggrund af de tre multiple regressionsanalyser kan hypotese 5 til 12 blive besvaret. Hypotese 6, 

7 og 11 accepteres på et 0,05 signifikansniveau, hvorimod hypotese 5, 8, 9, 10 og 12 forkastes på et 

0,05 signifikansniveau. 
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6.5.2 Hypotese resultater 

Hypoteser Resultater af test 

H5: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe andre forbrugere vil 
være mere tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på restaurantens 
egen hjemmeside, frem for en social netværksside. 

Afvises 

H6: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe andre forbrugere vil 
være mere tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en 
kundeanmeldelsesplatform, frem for en social netværksside. 

Accepteres  

H7: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten vil være 
mere tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på restaurantens egen 
hjemmeside, frem for en social netværksside. 

Accepteres 

H8: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten vil være 
mere tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en 
kundeanmeldelsesplatform, frem for en social netværksside. 

Afvises 

H9: Restaurantgæster som er motiveret af at få sociale fordele vil være mere 
tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en sociale netværksside, 
frem for restaurantens egen hjemmeside eller en kundeanmeldelsesplatform. 

Afvises 

H10: Restaurantgæster som er motiveret af at få øget sit selvværd vil være 
mere tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en sociale 
netværksside, frem for restaurantens egen hjemmeside eller en 
kundeanmeldelsesplatform. 

Afvises 

H11: Restaurantgæster som er motiveret af at få reduceret sin uro vil være 
mere tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en sociale 
netværksside, frem for restaurantens egen hjemmeside eller en 
kundeanmeldelsesplatform. 

Accepteres 

H12: Restaurantgæster som er motiveret af at udøve magt vil være mere 
tilbøjelige til at engagere sig i negativ eWOM på en sociale netværksside, 
frem for restaurantens egen hjemmeside eller en kundeanmeldelsesplatform. 

Afvises 

Tabel 8 Hyptotese resultater 

6.5.3 Delkonklusion 2 

Med henblik på besvarelse af problemformuleringens underspørgsmål 2: ”Hvilken indflydelse har 

restaurantgæsters negativ eWOM motiver, når det kommer til valg af online kommunikationskanal 

at ytre sig på?” blev der i teoriafsnittet (afsnit 3.3.4) givet forslag til mulige sammenhænge mellem 

de seks fundne motiver og valg af online kommunikationskanal at ytre sig på. Disse sammenhænge 

baserer sig på UaGt-teori (Blumler og Katz 1974), og blev anvendt i forbindelse med 

hypotesegenerering i undersøgelsesspørgsmål 2. I modsætning til undersøgelsesforventningerne 

blev kun tre af de 8 hypoteser accepteret. Der viser sig dog alligevel nogle påfaldende resultater. 

Undersøgelsens tre mest anvendte motiver giver udslag på tre forskellige typer kanaler. Den første 

multiple regressionsanalyse viser, at motivet: hjælpe andre forbrugere, har en signifikant positiv 

effekt på valg af kundeanmeldelsesplatforme at ytre sig på. Forklaringsgraden i modellen er 

samtidig høj. Den anden multiple regressionsanalyse viser, at motivet: hjælpe restauranten har en 

signifikant positiv effekt på valg af restauranters egne hjemmesider. Forklaringsgraden er i dette 
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tilfælde også høj. Den sidste multiple regressionsanalyse viser at motivet reduktion af uro har en 

positiv signifikant effekt på valg af sociale netværkssider. Forklaringsgraden er mindre i denne 

model, men stadig betydelig. Konklusionen på problemformuleringens underspørgsmål 2 er derfor, 

at det ikke kan afvises, at motiver til negativ eWOM spiller en rolle, når det kommer til valg af 

online kommunikationskanal at ytre sig på. Der er noget der tyder på, at restaurantgæster vælger 

den type platform, som bedst kan tilfredsstille deres behov/motiver.  

6.6 Test af undersøgelsesspørgsmål 3 

6.6.1 Hypotese 13 til 18 

Til at besvare hypoteserne i underspørgsmål 3 foretages der én multipel regressionsanalyse. Den 

multiple regressionsanalyse anvendes til at undersøge for sammenhænge imellem motiver til 

negativ eWOM og ønsket om at modtage feedback fra restauranten. Den afhængige variabel er her 

Q10: Hvor vigtigt var det for dig, at restauranten besvarede dit indlæg, mens de uafhængige 

variable er fire-faktor løsningen, samt variablene Q9.3 og Q9.7 

Forudsætninger 

For at udføre multiple regressioner skal en række forudsætninger være opfyldt. På bilag 9.8.1 

uddybes det, hvorfor disse forudsætninger er opfyldt.  

 

Multipel regressionsanalyse 7 

Test for kausale sammenhænge mellem motiver til negativ eWOM og ønsket om at modtage 

feedback fra restauranten 

Den multiple regression viser, at modellen har en R2 = 0,382 og en justerede R2 = 0,328. Der kan 

altså forventes en forklaringsgrad på 22 pct., hvis modellen skal generaliseres til hele populationen.  

Analysens ANOVA-tabel viser, at den estimerede regressionsmodel er signifikant (Bilag 9.8.2). Det 

afvises derfor, at modellen er uden forklaringsgrad. Af modellens koefficient-tabel ses det, at der er 

fire uafhængige variable som ikke bidrager signifikant til modellens forklaringsgrad, hvilket er 

Faktor 1: Øget selvværd og sociale motiver (sig=0,158), Faktor 2: Reduktion af uro (sig=0,324), 

Faktor 4: Hjælpe andre forbrugere (sig=0,640) og Q9.7: Hævn (sig=0,352) (Bilag 9.8.2). De 

uafhængige variable som ikke er signifikante fjernes trinvis, men ingen af de ikke-signifikante 

variable ændrer sig betydeligt. Den signifikante model består således af to uafhængige variable og 

har en R2 = 0,337 og en justeret R2 = 0,329 (Bilag 9.8.2). De to signifikante variables relative 
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indflydelse på den afhængige variabel kan nu vurderes ud fra de standardiserede beta-koefficienter. 

De standardiserede beta-koefficienter viser, at både faktor 3: Hjælpe restauranten (beta=0,322) og 

Q3: Modtage kompensation (beta=0,412) har en positiv effekt på ønsket om at modtage feedback 

fra restauranten. Hypotese 13, 14, 15 og 16 forkastes således på et 0,05 signifikansniveau, idet at 

der ikke blev fundet nogle signifikante sammenhænge mellem disse uafhængige variabel og den 

afhængige variabel. Hypotese 17 accepteres på et 0,05 signifikansniveau. Det kan ikke afvises, at 

restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten, vil være tilbøjelige til at ønske 

feedback fra restauranten. Hvad angår hypotese 18, forkastes denne på et 0,05 signifikansniveau, på 

det grundlag, at hypotesen både omfatter variabel Q9.3: Modtage kompensation og variabel Q9.7: 

Hævn. Selvom det tyder på, at restaurantgæster som er motiveret af at modtage kompensation, vil 

være til tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten, blev der ikke fundet nogen signifikant 

positiv sammenhæng mellem motivet om hævn og ønsket om feedback fra restauranten. 

6.6.2 Hypotese resultater 

Hypoteser Resultater af test 

H13: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe andre forbrugere, vil 

ikke være tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 
Afvises 

H14: Restaurantgæster som er motiveret af at få sociale fordele, vil ikke 

være tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 

Afvises 

H15: Restaurantgæster som er motiveret af at få øget sit selvværd, vil ikke 

være tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 
Afvises 

H16: Restaurantgæster som er motiveret af at reducere sin uro, vil ikke 

være tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 

Afvises 

H17: Restaurantgæster som er motiveret af at hjælpe restauranten, vil være 

tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 

Accepteres 

H18: Restaurantgæster som er motiveret af at udøve magt overfor 

virksomheden, vil være tilbøjelige til at ønske feedback fra restauranten. 

Afvises 

Tabel 9 Hyptotese resultater 

6.6.3 Delkonklusion 3 

Hypotese 13-18 beskæftiger sig med problemformuleringens underspørgsmål 3 ”Hvordan påvirker 

motiver til negativ eWOM, restaurantgæsters modtagelighed overfor feedback fra restauranten?”. I 

teoriafsnittet (afsnit 3.4) bliver der via relaterede studier redegjort for, at restaurantgæster 

tilfredshed med restaurantens feedback, muligvis afhænger af deres ønske om feedback, og at deres 

ønske om feedback måske kunne være relateret til deres motiver. I afsnit 3.4.6 blev der givet et 

forslag til mulige sammenhænge mellem de seks fundne motiver og ønsket om feedback fra 

restauranten. I modsætning til undersøgelsesforventningerne blev kun én ud af de seks hypoteser 

accepteret. Dette fordi der ikke blev påvist en sammenhæng mellem dem, og den afhængige 
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variabel. Den multiple regression viste dog, at der er to motiver som har en signifikant 

sammenhæng med ønsket om feedback, hvilket er motiverne: hjælpe restauranten og modtage 

kompensation.  Modellen med de to uafhængige variable har samtidig en relativ høj forklaringsgrad. 

Det kan derfor ikke afvises, at nogle motiver til negativ eWOM spiller en rolle, når det kommer til 

restaurantgæsters ønske om feedback fra restauranten. Der er dog ikke noget der typer på, at alle 

motiver til negativ eWOM kan forklare restaurantgæsters ønske om feedback. 

6.7 Test af undersøgelsesspørgsmål 4 

6.7.1 Hypotese 19 

For at kunne besvare hypotese 19 i undersøgelsesspørgsmål 4 foretages der fire simple lineære 

regressioner. For at teste om ønsket om feedback fra restauranten har en signifikant effekt på 

tilfredsheden ved at modtage et svar, benyttes kun resultater fra de respondenter som har modtaget 

et svar fra restauranten (N=21), hvorved det må erkendes at analysernes resultater vil være baseret 

på et usikkert grundlag. Den uafhængige variabel vil i alle fire regressioner være Q10: Hvor vigtigt 

var det for dig, at restauranten besvarede dit indlæg. De uafhængige variable vil bestå af 

henholdsvis: Q12.1: Restaurantens tone, Q12.2: Indholdet af beskeden og Q12.3: Restaurantens 

forståelse og sympati. I sammenlignelige undersøgelser benyttes målinger af disse tre elementer, når 

det kommer til den overordnede tilfredshed med feedback fra en virksomhed (Willemsen et al. 

2015; Parasuraman et al. 1998). Den sidste regressionsanalyse vil have Q 13: Hvordan blev din 

generelle holdning til restauranten påvirke, som uafhængig variabel.  

Forudsætninger 

For at udføre simple lineære regressioner skal en række forudsætninger være opfyldt. Af bilag 9.9.1 

til 9.9.4 uddybes det, hvorfor disse forudsætninger er opfyldt.  

Simpel lineær regressionsanalyse 1 

 Test for kausale sammenhænge mellem ønsket om at modtage feedback og tilfredshed med 

restaurantens tone. 

Efter at have kørt regressionen fremgår det, at den uafhængige variabel har en R2 = 0,020. Det ses 

altså, at den uafhængige variabel kun forklarer 2 pct. af variationen i den afhængige variabel Y. 

Analysens ANOVA-tabel viser, at den estimerede regressionsmodel ikke er signifikant (sig=0,537) 

(bilag 9.9.5 . Der er derfor ikke noget der tyder på, at ønsket om feedback har en signifikant 

sammenhæng med tilfredsheden med restaurantens tone.  
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Simpel lineær regressionsanalyse 2 

Test for kausale sammenhænge mellem ønsket om at modtage feedback og tilfredshed med 

indholdet af beskeden. 

Det fremgår af modellen at den uafhængige variabel har en R2 = 0,081, hvilket igen må betyde, at 

der er en meget lille forklaringsgrad. Analysens ANOVA-tabel viser, at den estimerede 

regressionsmodel ikke er signifikant (sig=0,210). Der er derfor ikke noget der tyder på, at ønsket 

om feedback har en signifikant (Bilag 9.9.6) sammenhæng med tilfredsheden med indholdet af 

beskeden.  

Simpel lineær regressionsanalyse 3 

Test for kausale sammenhænge mellem ønsket om at modtage feedback og tilfredshed med 

restaurantens forståelse og sympati. 

Igen fremgår det af modellen, at den uafhængige variabel har en lav R2 (0,077). Samtidig fremgår 

det af ANOVA-tabellen, at den estimerede regressionsmodel ikke er signifikant (sig=0,224). Der er 

derfor ikke noget der tyder på, at ønsket om feedback har en signifikant (bilag 9.9.7) sammenhæng 

med tilfredsheden med restaurantens forståelse om sympati.  

Simpel lineær regressionsanalyse 4 

Test for kausale sammenhænge mellem ønsket om at modtage feedback og den generelle 

holdning til restauranten. 

Efter at have gennemført regressionen fremgår det, at den uafhængige variabel har en R2 = 0,030. 

Det ses igen ud fra ANOVA-tabellen, at den estimerede regressionsmodel ikke er signifikant 

(sig=0,451). Der er derfor ikke noget der tyder på, at ønsket om feedback har en signifikant (Bilag 

(9.9.8) sammenhæng med tilfredsheden med den generelle holdning til restauranten efter at have 

modtaget feedback. 

6.7.2 Hypotese resultater 

Hypotese 19 forkastes på et 0,05 signifikansniveau, idet at der ikke blev fundet nogle signifikante 

sammenhænge i nogle af de simple lineære regressioner. I henhold til disse tests, er der ikke noget 

der tyder på, at der er en signifikant sammenhæng mellem restaurantgæsters ønske om feedback og 

deres efterfølgende tilfredshed med restauranten. 

Hypoteser Resultater af test 

H19: Restaurantgæster som ønsker feedback fra restauranten, vil være 

mere tilbøjelige til at være tilfredse med restaurantens feedback end 

restaurantgæster som ikke ønsker feedback 

Afvises 
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Tabel 10 Hyptotese resultater 

6.7.3 Delkonklusion 4 

Med henblik på besvarelse af problemformuleringens underspørgsmål 3: ”Hvordan påvirker 

motiver til negativ eWOM, restaurantgæsters modtagelighed overfor feedback fra restauranten?” 

er der i afhandlingen taget afsæt i, at modtagelighed overfor feedback, skal findes i forbrugeres 

ønske om feedback. Når forbrugere får deres ønske opfyldt, kan det føre til at forbrugerne bliver 

tilfredse, og måske ytrer sig positivt om virksomheden efterfølgende (Willemsen et al.2015). 

Analysen i afsnit 6.6 viste, at restaurantgæster der er motiveret af at hjælpe restauranten og/eller 

modtage kompensation er tilbøjelige til at ønske et svar fra restauranten. Herved kan det ikke 

afvises at der findes motiver, som kan forklare forbrugeres ønske om feedback fra restauranten. Der 

er dog ikke noget der typer på, at alle motiver til negativ eWOM kan forklare restaurantgæsters 

ønske om feedback. De fire simple lineære regressionsanalyser i dette afsnit viste, at der ikke blev 

fundet nogle signifikante positive sammenhænge mellem restaurantgæsters ønske om feedback og 

deres efterfølgende tilfredshed med restauranten. Resultaterne er dog forbundet med en betydelig 

usikkerhed, siden stikprøvestørrelsen er meget lille. Ikke desto mindre, må konklusionen på 

problemformuleringens underspørgsmål 4 være, at der ikke er noget der tyder på, at motiver til 

negativ eWOM har en påvirkning på restaurantgæsters modtagelighed overfor feedback fra 

restauranten.  
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7  Konklusion  
Formålet med afhandlingen var, at undersøge (1) hvilken indflydelse motiver til negativ eWOM 

har, når det kommer til restaurantgæsters valg af online kommunikationsplatform at ytre sig på, og 

(2) hvilken indflydelse motiver til negativ eWOM har på restaurantgæsters modtagelighed overfor 

feedback fa restauranten.  

 

Første del af specialet klarlagde på baggrund af sekundær empiri en teoretisk referenceramme, som 

blev benyttet til at identificere, forstå og måle sammenhænge mellem restaurantgæsters motiver til 

negativ eWOM og de to variable. Til at besvare problemformuleringen blev der benyttet en UaG-

tilgang til at forstå forbrugeres adfærd. Der blev opstillet hypoteser, som blev testet via en 

kvantitativ undersøgelse. På trods af, at ikke alle hypoteser kunne bekræftes, viste der sig dog nogle 

interessante resultater. Der blev i forbindelse med teorivalg valgt, at foretage en test, som havde til 

formål at belyse, om online kommunikationskanaler kan opdeles ud fra ”tilfredsstillelses-

kategorier”, såsom Kreis. et al. (2015) foreskrev. Resultaterne fra undersøgelsen indikerer, at nogle 

typer platforme godt kan opdeles på baggrund af UaG, men at forbrugeres adfærd er mere kompleks 

end det. Resultaterne viste en positiv sammenhæng mellem indholds-tilfredsstillelse og 

kundeanmeldelsesplatforme, og en positiv sammenhæng mellem social-tilfredsstillelse og sociale 

netværkssider. Derimod kunne undersøgelsen ikke bekræfte, at indholdstilfredsstillelse knytter sig 

til restauranternes egne hjemmesider. I forbindelse med motiver til negativ eWOM blandt 

restaurantgæster, blev det fundet, at særligt ét motiv til negativ eWOM er hyppigt anvendt blandt 

restaurantgæster, når det kommer til at ytre sig negativt på en online kommunikationsplatform. I 

litteraturen om eWOM omhandlende serviceydeler, er motivet: hjælpe andre forbrugere blevet 

fundet til, at være et meget anvendt motiv, hvilket er i overensstemmelse med denne undersøgelse. 

Yderligere er der indikationer på, at motiverne hjælpe restauranten, og reduktion sin af uro også 

kan være hyppigt anvendte motiver, mens restaurantgæster ikke i samme grad ser ud til at være 

motiveret af hævn, kompensation, sociale fordele og øget selvværd. Et af formålene med 

afhandlingen var at undersøge hvilken indflydelse motiver til negativ eWOM har, når det kommer 

til restaurantgæsters valg af online kommunikationsplatform at ytre sig på. Resultaterne af 

undersøgelsen viser, at det tyder på, at motiver kan have indflydelse på, hvor man vælger at poste 

sit indlæg. Således indikerer resultaterne, at en restaurantgæst som er motiveret af at hjælpe andre 
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forbrugere, vil vælge en platform såsom Tripadvisor eller Trustpilot, en restaurantgæst der er 

motiveret af at hjælpe restauranten vil vælge restaurantens egen hjemmeside, mens en 

restaurantgæst som vil reducere sin uro, vil vælge en social netværksside, såsom Facebook. Et andet 

formål med afhandlingen var, at undersøge hvilken indflydelse motiver til negativ eWOM har på 

restaurantgæsters modtagelighed overfor feedback fa restauranten. Antagelsen var her, at tilfredshed 

afhænger af forbrugeres ønske om virksomhedsfeedback. Undersøgelsen viste, at nogle motiver ser 

ud til, at have en signifikant positiv sammenhæng med restaurantgæsters ønske om feedback. 

hvilket er motiverne: hjælpe restauranten og modtage kompensation.  Derimod blev der ikke fundet 

signifikante sammenhænge mellem restaurantgæsters ønske om feedback og deres efterfølgende 

overordnede tilfredshed. Resultaterne beror dog på stor usikkerhed, siden stukprøven er lille. Iht. 

undersøgelsen er der dog ikke noget der indikerer at motiver til negativ eWOM har en påvirkning 

på restaurantgæsters modtagelighed overfor feedback fra restauranten.  

 

Af resultaterne ses det, at motivet om at hjælpe restauranten er det eneste motiv, som kan forklare 

en sammenhæng mellem både platformvalg og ønsket om feedback fra restauranten, hvilket må 

tolkes som, at restaurantgæster med dette motiv selv aktivt søger restauranten, når de ønsker 

kommunikation med dem. Det kunne ikke påvises i undersøgelsen, at der er en signifikant 

sammenhæng mellem ønsket om feedback og den efterfølgende tilfredshed. Resultaterne fra 

frekvenstabellerne viste, at kun 9 pct. af respondenter var blevet mindre tilfredse med restauranten, 

efter at restauranten havde henvendt sig til dem, hvilket kan indikere, at det er bedre at være åben 

over for besvarelse end at lade vær, forudsat at der tages højde for situationen og indholdet af 

gæstens besked.  

Resultaterne omhandlende online kommunikationskanaler kan også have et brugbart sigte, når det 

kommer til restauranters eWOM management strategier. Siden restaurantgæster er villige til, at 

hjælpe restauranten via restaurantens egen hjemmeside, og herved give input direkte til 

restauranten, kan det indikere, at viden fra denne platform, kan være anvendelig til at skabe 

forbedringer. På en social netværksside derimod, ses der en tendens til, at utilfredse 

restaurantgæster ytre sig for at komme ud med deres negative følelser, hvilket kan benyttes til at få 

indsigt i hvordan forbrugere opfatter restauranten.  

7.1.1  Perspektivering 

Denne del vil beskrive de begrænsninger der har været forbundet med undersøgelsen, hvilket kan 

fungere som rådgivning for andre som studerer samme fænomener. For at kunne måle forbrugeres 
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eWOM adfærd i forbindelse med restauranter, blev det vurderet essentielt at respondenterne på et 

eller andet tidspunkt, havde ytret sig negativt om en restaurant på internettet. Dette resulterede i, at 

et stort arbejde blev foretaget for at finde respondenter i målgruppen. Stikprøven er alligevel relativ 

lille (n=75), og stikprøven endnu mindre (n=21) hvad angår den sidste del af undersøgelsen. Denne 

begrænsede stikprøve kan have haft en stor påvikrning på resultatet, i forhold til sammenhængen 

mellem ’ønsket om feedback’ og den efterfølgende ’tilfredshed’. Havde N været højere, kunne 

resultaterne være blevet signifikante. Mediator-effekten kunne være undersøgt via en større 

stikprøve. En anbefaling til andre er derfor, at foretage en mere overordnet undersøgelse, som 

inkluderer flere brancher, da det vil faciliere muligheden for en større stikprøve.  

Repræsentativiteten i datasættet kan yderligere være truet af, at der er benyttet en 

bekvemmelighedsudvælgelse af respondenter, og yderligere af, at flere af respondenterne er fundet 

via afhandlingens forfatters eget tjenerarbejde. Det har været oppe til overvejelse, om motivet 

hjælpe restauranten, virkelig er så betydningsfuldt et motiv, som undersøgelsen indikerer. Det er 

muligt, at nogle respondenter via deres relation til afhandlingens forfatter, har følt, at det var 

vigtigere at fremstå som et ”godt eksempel”, end at svare korrekt på spørgsmålene. Typer af online 

kommunikationskanaler er også meget overordnet opdelt i denne undersøgelse. Det kan 

argumenteres, at var der taget udgangspunkt i både flere og konkrete websites i undersøgelsen 

kunne resultaterne have vist anderledes, og måske endnu mere brugbare resultater i forhold til 

klagehåndtering og eWOM management strategier. Ligeledes har omfanget af undersøgte faktorer 

været betydelig i denne afhandling, hvorved der har været begrænsede muligheder for at gå i 

dybden med de specifikke sammenhæng.  

 

I afhandlingen blev der ikke fundet nogen indikationer på, at motiver til negativ eWOM har en 

indflydelse på forbrugeres efterfølgende tilfredshed med restauranten. I fremtidige studier kan der 

benyttes en anden tilgang, hvor der f.eks. undersøges negativ eWOM motivers indflydelse på 

taknemmelighed efter et svar fra restauranten, hvilket også er relevant i forhold til klagehåndtering 

på internettet. 
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9 Bilag 

9.1 Bilags fortegnelse 
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9.2 Bilag: Positiv og negativ WOM 

WOM kan optræde i positiv, neutral og negativ form. Flere studier omhandlende WOM 

kommunikation mellem forbrugere, har enten fokuseret på positiv WOM (Bone 1995; Brown et al. 

2005) eller negativ WOM (Hirschman, 1970; Richins, 1983; Singh, 1990). Positiv WOM bliver 

overvejende associeret med forbrugertilfredshed (f.eks. Anderson 1998; Westbrook 1987) og 

negativ WOM med forbrugerutilfredshed (f.eks. Richins 1983). Positiv WOM forventes at have en 

positiv indflydelse på mærkeopfattelse, attitude og adfærdsmæssige intentioner, mens negativ 

WOM har den modsatte effekt (Jones et al. 2009). 

Positiv WOM kan være til stor gavn for en virksomhed, da omtalen kan tiltrække nye kunder samt 

fastholde eksisterende kunder (Lam et al. 2009). Negativ WOM kan derimod have mere alvorlige 

konsekvenser for en virksomhed. Studier viser at de forbrugere der deler deres negative 

forbrugsoplevelser med andre, ofte ikke køber produkter eller services hos virksomheden igen (East 

et al. 2008), er mere tilbøjelige til at skifte til en konkurrent (Ferguson 2006) og til at evaluere 

services negativt (Herr et al. 1991). Samtidig har et studie vist, at 80 pct. af utilfredse kunder deler 

deres oplevelse med mindst tre andre forbrugere (Lau og Ng 2001). Deling af negativ WOM kan 

have en stor indvirkning på en virksomheds fremtidige indtægter, da denne omtale er rapporteret til 

negativt at påvirke aspekter såsom, at tiltrække nye kunder (Sharp 2010), fastholdelse af kunder og 

deres loyalitet (East et al. 2006), profitabilitet (Reichheld og Teal 1996) og virksomhedens 

omdømme (Wangenheim 2005).  

Nogle studier har sammenlignet positiv WOM og negativ WOM i forhold til deres relative 

indflydelse. I den forbindelse er der blandt andet blevet fundet, at negativ WOM bliver 

kommunikeret til et større antal mennesker end positiv WOM (Bowman and Narayandas 2001), 

forbrugere er mere tilbøjelige til at tro på negativ information end på positiv information (Huang et 

al. 2011) og negativ WOM anses for at have en større effekt på andre forbrugeres attitude, 

beslutning og vurdering end positiv WOM (Laczniak et al. 2001). Årsagen til at negativ information 

ofte vægtes højere hos forbrugerne end positiv information, kan skyldes at reklamebudskaber har en 

tendens til at være positive og når noget så forstyrrer det positive miljø, vil det utvivlsomt modtage 

opmærksomhed (Chakravarty et al. 2010). 
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9.3 Bilag: Spørgeskema 

 

Spørgeskema, side 1 

 

Spørgeskema, side 2. Spørgsmål 1 

 

Spørgeskema, side 3. Spørgsmål 2. 
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Spørgeskema, side 4. Spørgsmål 3.  

 

Spørgeskema, side 5. Spørgsmål 4. 

 

Spørgeskema, side 6. Spørgsmål 5. 
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Spørgeskema, side 7. Spørgsmål 6 (1-3). 

 

Spørgeskema, side 8. Spørgsmål 7. 
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Spørgeskema, side 9, spørgsmål 8 (1-12) 
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Spørgeskema, side 10. Spørgsmål 9(1-5) 

 

Spørgeskema, side 11. 
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Spørgeskema, side 12. Spørgsmål 10. 

 

Spørgeskema, side 13. Spørgsmål 11. 

 

Spørgeskema, side 14. Spørgsmål 12 (1-3). 



102 

 

 

Spørgeskema, side 15. Spørgsmål 13. 

 

Spørgeskema, side 16. Spørgsmål 14. 

 

Spørgeskema, side 17-18. Spørgsmål 15 og spørgsmål 16. 
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Spørgeskema, side 19-20. Spørgsmål 17. 

 

Spørgeskema, side 21.  

9.3.1 Bilag: Udsagn i spørgeskemaet på baggrund af Stafford et al. (2004). 

 

Udsagn i spørgeskemaet, på baggrund af Stafford et al. (2004). 
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9.3.2 Bilag: Udsagn i spørgeskemaet relateret til negativ eWOM motiver 

Motiver til negativ eWOM: Formuleringer 
Reduktion af uro  - For at komme ud med min frustration 

- For at få luftet min vrede  
Advare andre forbrugere - For at advare andre om restauranten 

- For at redde andre fra, at få samme 
dårlige oplevelse 

Sociale fordele - Fordi jeg synes at det er sjovt at dele 
mine oplevelser med andre i 
netværket 

- For at komme i dialog med andre som 
har haft samme oplevelse 

Udøve magt overfor virksomheden - Fordi jeg håbede at restauranten ville 
give mig kompensation 

- Fordi jeg ønskede at hævne mig på 
restauranten 

Øget selvværd  - Fordi mit bidrag viser andre, at jeg er 
en klog forbruger 

- Fordi jeg får det godt, når jeg fortæller 
andre om mine oplevelser 

Hjælpe virksomheden - Fordi jeg ønskede at hjælpe 
restauranten fremadrettet 

- Fordi jeg ønskede at hjælpe 
restauranten med forbedringer 

Udsagn i spørgeskemaet, på baggrund af Sundaram et al. (1998) og Hennig-Thurau et al. (2004). 

 

9.4 Bilag Frekvenstabeller  

9.4.1 Bilag Demografi 

For at undersøge om respondenternes demografiske baggrund er repræsentativ for den danske 

befolkning, vælges der indledningsvis at undersøge respondenternes fordeling, når det kommer til 

køn, alder og uddannelse (bilag 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4). Det fremgår af datamaterialet, at 48 

respondenter er kvinder og 27 respondenter er mænd. Fordelingen mellem kvinder og mænd er 

således ikke helt ligelig, da kvinder udgør 64 pct. af respondenterne. Hvad angår alder, er 

hovedparten af respondenterne mellem 20 og 39 år. Hele 38,7 pct. tilhører aldersgruppen 30-39 år 

og 30,7 pct. tilhører aldersgruppen 20-29 år.  Yderligere står aldersgruppen 40-49 år for 10,7 pct. af 

besvarelserne og aldersgruppen 50-59 år står for 6,7 pct. af besvarelserne. De resterende 13,3 pct. 

ligger således udenfor aldersgruppen 20-59 år. Kigges der på respondenternes seneste afsluttede 

uddannelser ses det at 26, 7 pct. af respondenterne har en mellemlang videregående uddannelse. 
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Yderligere har 20 pct. af respondenterne senest afsluttet en kort videregående uddannelse, og 20 

pct. af respondenterne har afsluttet en lang videregående uddannelse. De sidste 33,3 pct. er fordelt 

mellem de fire sidste uddannelseskategorier. Det ses af overstående gennemgang, at især køns- og 

aldersfordelingen viser skævheder. Det var dog på forhånd forventet, at en relativ stor procentdel af 

respondenterne ville være kvinder, idet kvinder generelt er hyppigere brugere af sociale medier end 

mænd (Kulturstyrelsen 2015). Samtidig differentierer brugen af sociale medier sig i befolkningen i 

forhold til alder. De unge er i højere grad aktive på sociale medier end de ældre er (ibid.). Dette kan 

være årsagen til, at personer mellem 20-39 år, er så stærkt repræsenteret i undersøgelsen.  

 

9.4.2 Bilag: Frekvenstabel- Køn  

Køn 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Kvinde 48 64,0 64,0 64,0 

Mand 27 36,0 36,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

9.4.3 Bilag: Frekvenstabel-Alder 

Alderskategorier 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 16-19 6 8,0 8,0 8,0 

20-29 23 30,7 30,7 38,7 

30-39 29 38,7 38,7 77,3 

40-49 8 10,7 10,7 88,0 

50-59 5 6,7 6,7 94,7 

60+ 4 5,3 5,3 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

9.4.4 Bilag: Frekvenstabel-Uddannelse 

Uddannelse 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid EFG/HG/Teknisk skole (1-

årige ungdoms udd.) 

1 1,3 1,3 1,3 

Erhvervsuddannelse 

(faglært, håndværker, HK 

mm) 

9 12,0 12,0 13,3 

Folkeskole 7 9,3 9,3 22,7 

HH/Studentereksamen/HF 8 10,7 10,7 33,3 
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Kort videregående 

uddannelse (1-2 år) 

15 20,0 20,0 53,3 

Mellemlang videregående 

uddannelse (3-4 år) 

20 26,7 26,7 80,0 

Lang videregående 

uddannelse (5 år eller 

derover) 

15 20,0 20,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

9.4.5 Bilag:  

Q4.Hvor ofte skriver du anmeldelser eller kommentarer om dine erfaringer med 

produkter og/eller serviceydelser på internettet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Skriver ofte 14 18,7 18,7 18,7 

Skriver en gang imellem 29 38,7 38,7 57,3 

Skriver sjældent 32 42,7 42,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

9.4.6 Bilag  

Q7. Hvilken type internetplatform ville du vælge hvis du kun kan vælge én type? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid A) En uafhængig webside 

specifikt designet til 

kundeanmeldelser af 

produkter/serviceydelser 

38 50,7 50,7 50,7 

B) En social netværksside 17 22,7 22,7 73,3 

C) Restaurantens egen 

hjemmeside 

20 26,7 26,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

9.4.7 Bilag  

One-Sample Statistics (Q6abc) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

En uafhængig website 

specifikt designet til 

kundeanmeldelser af 

produkter og 

serviceydelser 

75 5,56 1,646 ,190 

En socialnetværksside 

såsom Facebook Twitter 

Myspace 

75 3,88 2,290 ,264 
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Restaurantens egen 

hjemmeside via et 

kommentarfelt på siden 

75 4,65 1,834 ,212 

 

9.4.8 Bilag  

Q 10. Hvor vigtigt var det for dig at restauranten besvarede 

dit indlæg 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 20 26,7 26,7 26,7 

2 9 12,0 12,0 38,7 

3 7 9,3 9,3 48,0 

4 10 13,3 13,3 61,3 

5 11 14,7 14,7 76,0 

6 7 9,3 9,3 85,3 

7 11 14,7 14,7 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 

9.4.9 Bilag  

Q13.Hvordan blev din generelle holdning til restauranten påvirket 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid      

Ikke ændret 4 19,0 19,0 19,0 

Meget mere negativ 1 4,7 4,8 23,8 

Meget mere positiv 4 19,0 19,0 42,8 

Noget mere negativ 1 4,7 4,8 47,6 

Noget mere positiv 11 52,5 52,4 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

9.5 Bilag: Faktoranalyse 
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9.5.1 Bilag: Test for normalfordeling 
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c  
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9.5.2 Bilag: Korrelationsmatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.3 Bilag: KMO og Bartlett’s test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,627 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 454,888 

df 66 

Sig. ,000 

 

 

 

9.5.4 Bilag: Communalities (4 faktor løsning) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

Q9.1 For at komme ud med 

min frustration 

1,000 ,806 

Q9.2 For at advare andre om 

restauranten 

1,000 ,823 

Q9.3 Fordi jeg håbede at 

restauranten ville give mig 

kompensation 

1,000 ,446 

Q9.4 Fordi jeg ønskede at 

hjælpe restauranten med 

forbedringer 

1,000 ,862 

Q9.5 Fordi mit bidrag viser 

andre at jeg er en klog 

forbruger 

1,000 ,59,2 

Q9.6 Fordi jeg synes at det 

er sjovt at dele mine 

oplevelser med andre 

1,000 ,774 

Q9.7 Fordi jeg ønskede at 

hævne mig på restauranten 

1,000 ,554 

Q9.8 For at få luft for min 

vrede 

1,000 ,855 

Q9.9 For at hjælpe 

restauranten fremadrettet 

1,000 ,902 

Q9.10 Fordi jeg får det godt 

når jeg fortæller andre om 

mine oplevels 

1,000 ,816 

Q9.11 For at komme i dialog 

med andre som har haft 

samme oplevelse 

1,000 ,726 

Q9.12 For at redde andre fra 

at få samme dårlige 

oplevelse 

1,000 ,769 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

9.5.5 Bilag: Communalities (5 faktorløsning)  

Communalities 

 Initial Extraction 
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Q9.1 For at komme ud med 

min frustration 

1,000 ,859 

Q9.2 For at advare andre om 

restauranten 

1,000 ,852 

Q9.3 Fordi jeg håbede at 

restauranten ville give mig 

kompensation 

1,000 ,831 

Q9.4 Fordi jeg ønskede at 

hjælpe restauranten med 

forbedringer 

1,000 ,894 

Q9.5 Fordi mit bidrag viser 

andre at jeg er en klog 

forbruger 

1,000 ,670 

Q9.6 Fordi jeg synes at det 

er sjovt at dele mine 

oplevelse rmed andre 

1,000 ,844 

Q9.7 Fordi jeg ønskede at 

hævne mig pår estauranten 

1,000 ,673 

Q9.8 For at få luft for min 

vrede 

1,000 ,894 

Q9.9 For at hjælpe 

restauranten fremadrettet 

1,000 ,937 

Q9.10 Fordi jeg får det godt 

når jeg fortæller andre om 

mine oplevelser 

1,000 ,822 

Q9.11 For at komme i dialog 

med andre som har haft 

samme oplevelse 

1,000 ,730 

Q9.12 For at redde andre fra 

at få samme dårlige 

oplevelse 

1,000 ,859 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

9.5.6 Bilag: Rotated component matrix 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 
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Q9.6 Fordi jeg synes at det 

er sjovt at dele mine 

oplevelser med andre 

,900 ,123 ,001 ,084 -,091 

Q9.10 Fordi jeg får det godt 

når jeg fortæller andre om 

mine oplevelser 

,834 ,192 ,109 ,249 ,124 

Q9.11 For at komme i dialog 

med andre som har haft 

samme oplevelse 

,800 -,014 -,253 -,152 ,058 

Q9.5 Fordi mit bidrag viser 

andre at jeg er en klog 

forbruger 

,518 ,248 ,153 ,242 ,517 

Q9.8 For at få luft for min 

vrede 

,109 ,933 -,072 ,062 -,022 

Q9.1 For at komme ud med 

min frustration 

,147 ,915 -,026 -,026 -,025 

Q9.7 Fordi jeg ønskede at 

hævne mig på restauranten 

,081 ,547 -,473 -,011 ,391 

Q9.9 For at hjælpe 

restauranten fremadrettet 

-,041 -,040 ,954 -,002 ,149 

Q9.4 Fordi jeg ønskede at 

hjælpe restauranten med 

forbedringer 

-,014 -,091 ,931 ,025 ,129 

Q9.2 For at advare andre om 

restauranten 

,023 ,122 ,005 ,907 -,094 

Q9.12 For at redde andre fra 

at få samme dårlige 

oplevelse 

,127 -,099 ,014 ,891 -,033 

Q9.3 Fordi jeg håbede at 

restauranten ville give mig 

kompensation 

-,009 -,072 ,199 -,200 ,857 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

 

9.5.7 Bilag: Total varians forklaret  
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9.5.8 Bilag: Scree plot 

 
 

 

9.5.9 Bilag: Rotated Component Matrix 
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Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Q9.6 Fordi jeg synes at det 

er sjovt at dele mine 

oplevelser med andre 

,878 ,096 -,041 ,092 

Q9.10 Fordi jeg får det godt 

når jeg fortæller andre om 

mine oplevelser 

,849 ,185 ,112 ,230 

Q9.11 For at komme i dialog 

med andre som har haft 

samme oplevelse 

,792 ,007 -,279 -,139 

Q9.5 Fordi mit bidrag viser 

andre at jeg er en klog 

forbruger 

,610 ,308 ,268 ,152 

Q9.8 For at få luft for min 

vrede 

,108 ,918 -,041 ,088 

Q9.1 For at komme ud med 

min frustration 

,145 ,892 -,014 ,029 

Q9.7 Fordi jeg ønskede at 

hævne mig på restauranten 

,151 ,643 -,338 -,084 

Q9.9 For at hjælpe 

restauranten fremadrettet 

-,012 -,092 ,968 -,021 

Q9.4 Fordi jeg ønskede at 

hjælpe restauranten med 

forbedringer 

,011 -,142 ,937 ,012 

Q9.2 For at advare andre om 

restauranten 

,044 ,125 ,006 ,911 

Q9.12 For at redde andre fra 

at få samme dårlige 

oplevelse 

,150 -,085 -,002 ,904 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

 

9.5.10 Bilag: Reliabilitetsanalyse af faktorerne 
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Reliability Statistics Faktor 1 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,820 ,816 4 

 

 

 

Reliability Statistics Faktor 2 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,898 ,907 2 

 

 

 

Reliability Statistics Faktor 3 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,945 ,945 2 

 

 

 

Reliability Statistics Faktor 4 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Al-

pha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,813 ,813 2 
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9.6 Bilag undersøgelsesspørgsmål 1 

 

9.6.1 Bilag Paired-samples t-test 

Middelværdier 
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Paired Samples Test 

 

9.6.2 Test af forudsætninger: multipel regression med ”en uafhængig website specifikt 

designet til kundeanmeldelser af produkter og services” som afhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. Dog er der skævheder i højre side af histogrammet.  

 
Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, dog ikke alt for systematisk. Det kan ikke afvises, at 

residualerne er normaltfordelte, forudsætningen vurderes derfor at være opfyldt. 
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 

Uafhængighed 

Ud fra Pearson’s korrelationsmatrice ses det, at de uafhængige variable ikke er stærkt indbyrdes 

korrelerede. Således har ingen af uafhængige variable indbyrdes korrelationer over 0,7. 
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Tolværdier og VIF-værdier samt Condition Index indikerer at der ingen problemer er med 

multikollinearitet. Forudsætningen om uafhængighed vurderes derfor at være opfyldt.  

  

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Indholds-tilfredsstillelse” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Social-tilfredsstillelse” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Proces-tilfredsstillelse” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 
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9.6.3 Bilag: Test af forudsætninger: multipel regression med ”social netværksside” 

som afhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne ikke danner en klokkeformet fordeling. Der 

vælges at gå videre, velvidende om at det kan have en indflydelse på resultaterne. 

 
 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen. Der ser ikke ud til at være nogle problemer. 
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 

Uafhængighed 

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Indholds-tilfredsstillelse” og ”Sociale netværkssider”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Social-tilfredsstillelse” og ”Sociale netværkssider”. 

 

 
Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Proces-tilfredsstillelse” og ”Sociale netværkssider”. 

 

 

9.6.4 Bilag: Test af forudsætninger: multipel regression med ”restaurantens egen 

hjemmeside” som afhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. 
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Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt.  

 

 
 

Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 
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Uafhængighed 

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Indholds-tilfredsstillelse” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Social-tilfredsstillelse” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 

 

 
Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Proces-tilfredsstillelse” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 
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9.6.5 Bilag: Multipel regression med ”en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser af produkter og services” som afhængig variabel. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,380a ,145 ,109 1,554 1,801 

a. Predictors: (Constant), Proces_tilfredsstillelse, Indholds_tilfredsstillelse, 

Social_tilfredsstillelse 

b. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 29,002 3 9,667 4,003 ,011b 

Residual 171,478 71 2,415   

Total 200,480 74    

a. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

b. Predictors: (Constant), Proces_tilfredsstillelse, Indholds_tilfredsstillelse, Social_tilfredsstillelse 

 

 
 



127 

 

Bilag: Multipel regression med ”en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser af produkter og services” som afhængig variabel efter fjernelse af 

ikke-signifikante variable. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,353a ,125 ,113 1,550 1,674 

a. Predictors: (Constant), Indholds_tilfredsstillelse 

b. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25,012 1 25,012 10,406 ,002b 

Residual 175,468 73 2,404   

Total 200,480 74    

a. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

b. Predictors: (Constant), Indholds_tilfredsstillelse 

 

 

 

9.6.6 Bilag: Multipel regression med ”en social netværksside” som afhængig variabel. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,378a ,143 ,107 2,164 

a. Predictors: (Constant), Proces_tilfredsstillelse, 

Indholds_tilfredsstillelse, Social_tilfredsstillelse 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 55,390 3 18,463 3,942 ,012b 

Residual 332,530 71 4,684   

Total 387,920 74    

a. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 

b. Predictors: (Constant), Proces_tilfredsstillelse, Indholds_tilfredsstillelse, Social_tilfredsstillelse 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,495 1,230  2,841 ,006 

Indholds_tilfredsstillelse -,406 ,166 -,274 -2,450 ,017 

Social_tilfredsstillelse ,397 ,182 ,286 2,178 ,033 

Proces_tilfredsstillelse ,079 ,215 ,048 ,370 ,713 

a. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 

 

Bilag: Multipel regression med ”en social netværksside” som afhængig variabel efter 

fjernelse af ikke signifikante uafhængige variable. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,732 1,043  3,577 ,001 

Indholds_tilfredsstillelse -,401 ,164 -,271 -2,442 ,017 

Social_tilfredsstillelse ,433 ,154 ,312 2,813 ,006 

a. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 

9.6.7 Bilag: Multipel regression med ”restaurantens egen hjemmeside” som afhængig 

variabel. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,300a ,090 ,052 1,786 
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a. Predictors: (Constant), Proces_tilfredsstillelse, 

Indholds_tilfredsstillelse, Social_tilfredsstillelse 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,460 3 7,487 2,347 ,080b 

Residual 226,527 71 3,191   

Total 248,987 74    

a. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

b. Predictors: (Constant), Proces_tilfredsstillelse, Indholds_tilfredsstillelse, Social_tilfredsstillelse 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,424 1,015  5,342 ,000 

Indholds_tilfredsstillelse ,130 ,137 ,109 ,948 ,346 

Social_tilfredsstillelse -,357 ,150 -,322 -2,374 ,020 

Proces_tilfredsstillelse ,064 ,177 ,049 ,359 ,720 

a. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

 

Bilag: Multipel regression med ”restaurantens egen hjemmeside” som afhængig 

variabel efter fjernelse af variablen: Proces-tilfredsstillelse 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,048 2 11,024 3,498 ,036b 

Residual 226,939 72 3,152   

Total 248,987 74    

a. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

b. Predictors: (Constant), Social_tilfredsstillelse, Indholds_tilfredsstillelse 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,615 ,861  6,520 ,000 
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Indholds_tilfredsstillelse ,134 ,135 ,113 ,987 ,327 

Social_tilfredsstillelse -,329 ,127 -,296 -2,589 ,012 

 

9.7 Bilag undersøgelsesspørgsmål 2 

9.7.1 Bilag: Test af forudsætninger: multipel regression med ”en uafhængig website 

specifikt designet til kundeanmeldelser af produkter og services” som afhængig 

variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. 

 

 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt.  
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 

 

 

Uafhængighed 

Ud fra Pearson’s korrelationsmatrice ses det, at de uafhængige variable ikke er stærkt indbyrdes 

korrelerede. Således har ingen af uafhængige variable indbyrdes korrelationer over 0,7. 
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Tolværdier og VIF-værdier samt Condition Index indikerer at der ingen problemer er med 

multikollinearitet. Forudsætningen om uafhængighed vurderes derfor at være opfyldt.  

 

  

 

Linearitet 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Øget selvværd og sociale motiver” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 

 

 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Reduktion af uro” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe restauranten” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe andre forbrugere” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 

 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Modtage kompensation” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hævn” og ”Kundeanmeldelsesplatforme”. 

 



134 

 

 

9.7.2 Bilag: Test af forudsætninger: multipel regression med ”en social netværksside” 

som afhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. Dog er der skævheder i midten af histogrammet. 

 

 
 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen. Det vurderes derfor at forudsætningen er opfyldt. 
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 

 

Uafhængighed 

Forudsætningen om uafhængighed vurderes at være opfyldt (Bilag).. 

Linearitet 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Øget selvværd og sociale motiver” og ”Sociale netværkssider”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Reduktion af uro” og ”Sociale netværkssider”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe restauranten” og ”Sociale netværkssider”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe andre forbrugere” og ”Sociale netværkssider”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Modtage kompensation” og ”Sociale netværkssider”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hævn” og ”Sociale netværkssider”. 

 

 
 

9.7.3 Bilag: Test af forudsætninger: multipel regression med ”virksomhedens egen 

hjemmeside” som afhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling, hvorved forudsætningen vurderes at være opfyldt. 
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Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det, at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt. 

 

 

 

Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 
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Uafhængighed 

Forudsætningen om uafhængighed vurderes at være opfyldt (Bilag). 

 

Linearitet 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Øget selvværd og sociale motiver” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Reduktion af uro” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 

 

 
 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe restauranten” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe andre forbrugere” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 

 

 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Kompensation” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 

 

 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hævn” og ”Restaurantens egen hjemmeside”. 
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Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling, hvorved forudsætningen vurderes at være opfyldt. 

 

 
 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig jævnt 

omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring normalfordelte residualer er 

opfyldt. 
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 

Uafhængighed 

Forudsætningen om uafhængighed vurderes at være opfyldt (Bilag).. 

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Øget selvværd og sociale motiver” og ”Ønsket om feedback fra restauranten”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Reduktion af uro” og ”Ønsket om feedback fra restauranten”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe restauranten” og ”Ønsket om feedback fra restauranten”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe andre forbrugere” og ”Ønsket om feedback fra restauranten”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Modtage kompensation” og ”Ønsket om feedback fra restauranten”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hævn” og ”Ønsket om feedback fra restauranten”. 

 

 

 

 

9.7.4 Bilag: Multipel regression med ”en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser af produkter og services” som afhængig variabel. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,533a ,284 ,221 1,453 1,940 

a. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

b. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

 

ANOVAa 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 56,988 6 9,498 4,501 ,001b 

Residual 143,492 68 2,110   

Total 200,480 74    

a. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

b. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

 

 

 

Bilag: Multipel regression med ”en uafhængig website specifikt designet til 

kundeanmeldelser af produkter og services” som afhængig variabel efter fjernelse af 

ikke-signifikante variable. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,491a ,241 ,220 1,454 1,928 

a. Predictors: (Constant), Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver 

b. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 48,328 2 24,164 11,435 ,000b 

Residual 152,152 72 2,113   

Total 200,480 74    

a. Dependent Variable: Enuafhængigwebsitespecifiktdesignettilkundeanmeldelseraf 

b. Predictors: (Constant), Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver 

 

 

 

9.7.5 Bilag: Multipel regression med ”en social netværksside” som afhængig variabel. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,518a ,268 ,204 2,043 2,081 

a. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

b. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 104,142 6 17,357 4,159 ,001b 

Residual 283,778 68 4,173   

Total 387,920 74    

a. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 
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b. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

 

 

 

 

 

Bilag: Multipel regression med ”en social netværksside” som afhængig variabel efter 

fjernelse af ikke-signifikante variable. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,472a ,223 ,202 2,046 2,026 

a. Predictors: (Constant), Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

b. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86,553 2 43,277 10,339 ,000b 
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Residual 301,367 72 4,186   

Total 387,920 74    

a. Dependent Variable: EnsocialnetværkssidesåsomFacebookTwitterMyspace 

b. Predictors: (Constant), Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

 

 

9.7.6 Bilag: Multipel regression med ”restaurantens egen hjemmeside” som afhængig 

variabel. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,461a ,213 ,143 1,698 2,053 

a. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

b. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 52,988 6 8,831 3,064 ,010b 

Residual 195,999 68 2,882   

Total 248,987 74    

a. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

b. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 
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Bilag: Simpel lineær regression med ”restaurantens egen hjemmeside” som afhængig 

variabel efter fjernelse af ikke-signifikante variable. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,435a ,189 ,178 1,663 1,997 

a. Predictors: (Constant), Faktor3_Hjælpe_restauranten 

b. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47,169 1 47,169 17,062 ,000b 

Residual 201,818 73 2,765   

Total 248,987 74    

a. Dependent Variable: Restaurantensegenhjemmesideviaetkommentarfeltpåsidenhv 

b. Predictors: (Constant), Faktor3_Hjælpe_restauranten 
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9.8 Bilag undersøgelsesspørgsmål 3 

9.8.1 Bilag: Test af forudsætninger: multipel regression med ”ønsket om feedback” 

som afhængig variabel. 

 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en 

klokkeformet fordeling. Dog med lidt skævheder. 

 
 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt.  
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vu det, at "regression standardized predicted value" og "regression 

standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen er derfor 

opfyldt. 

 
 

Uafhængighed 

Ud fra Pearson’s korrelationsmatrice ses det, at de uafhængige variable ikke er stærkt indbyrdes 

korrelerede. Således har ingen af uafhængige variable indbyrdes korrelationer over 0,7. 
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Tolværdier og VIF-værdier samt Condition Index indikerer at der ingen problemer er med 

multikollinearitet. Forudsætningen om uafhængighed vurderes derfor at være opfyldt.  

 

  

 

Linearitet 

 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Øget selvværd og sociale motiver” og ”ønsket om feedback fra restauranten”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Reduktion af uro” og ”ønsket om feedback fra restauranten”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe restauranten” og ”ønsket om feedback”. 

 
Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hjælpe andre forbrugere” og ”ønsket om feedback”. 

 

 
 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Modtage kompensation” og ”ønsket om feedback”. 
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Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”Hævn” og ”ønsket om feedback”. 

 

 

9.8.2 Bilag: Multipel regression med ”ønsket om feedback” som afhængig variabel 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,618a ,382 ,328 1,786 1,937 

a. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

b. Dependent Variable: Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 134,287 6 22,381 7,014 ,000b 

Residual 216,993 68 3,191   

Total 351,280 74    

a. Dependent Variable: Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 
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b. Predictors: (Constant), Q7_Hævn, Faktor4_Hjælpe_andre_forbrugere, 

Q3_Modtage_kompentation, Faktor1_Øget_selvværd_og_sociale_motiver, 

Faktor3_Hjælpe_restauranten, Faktor2_Reduktion_af_uro 

 

 

 

Bilag: Multipel regression med ”ønsket om feedback” som afhængig 

variabel efter fjernelse af ikke-signifikante variable. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,589a ,347 ,329 1,785 1,882 

a. Predictors: (Constant), Q3_Modtage_kompentation, Faktor3_Hjælpe_restauranten 

b. Dependent Variable: Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121,787 2 60,893 19,104 ,000b 

Residual 229,493 72 3,187   

Total 351,280 74    

a. Dependent Variable: Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

b. Predictors: (Constant), Q3_Modtage_kompentation, Faktor3_Hjælpe_restauranten 
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9.9 Bilag undersøgelsesspørgsmål 4 

9.9.1 Bilag: Test af forudsætninger: simpel lineær regression 1 med ”restaurantens 

tone” som uafhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. 

 
 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt.  
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 
 

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”tonen i beskeden” og ”ønsket om feedback”. 
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9.9.2 Bilag: Test af forudsætninger: simpel lineær regression 2 med ”indholdet af 

beskeden” som uafhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. 

 

 
 

Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt.  

 

 
 

Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 
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Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”indholdet af beskeden” og ”ønsket om feedback”. 

 

 

9.9.3 Bilag: Test af forudsætninger: simpel lineær regression 3 med ”restaurantens 

forståelse og sympati” som uafhængig variabel. 

 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne tilnærmelsesvis danner en klokkeformet 

fordeling. 

 
Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne fordeler sig 

nogenlunde jævnt omkring tendenslinjen, hvilket underbygger at forudsætningen omkring 

normalfordelte residualer er opfyldt.  
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Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 
 

 

 

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”restaurantens forståelse og sympati” og ”ønsket om feedback”. 

 

9.9.4 Bilag: Test af forudsætninger: simpel lineær regression 4 med ”den generelle 

holdning” som uafhængig variabel. 

Normalfordelte residualer 

Det fremgår af nedenstående histogram, at residualerne ikke danner en klokkeformet fordeling. 
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Tages der et kig på nedenstående residual normal-plot, ses det at residualerne heller ikke fordeler 

sig helt jævnt omkring tendenslinjen. Der fortsættes dog videre, selvom det tyder på, at 

forudsætningen omkring normalfordelte residualer ikke er opfyldt.  

 
 

Varianshomogenitet  

Af nedenstående scatterplot vurderes det, at "regression standardized predicted value" og 

"regression standardized residuals" er nogenlunde ensartet fordelt på alle niveauer. Forudsætningen 

er derfor opfyldt. 

 

Linearitet 

Som det fremgår af nedenstående figur kan det ikke afvises, at der er en lineær sammenhæng 

mellem ”den generelle holdning” og ”ønsket om feedback”. 

 



162 

 

 

9.9.5 Bilag: Simpel lineær regressionsanalyse 1: Test for kausale sammenhænge 

mellem ønsket om at modtage feedback og tilfredshed med restaurantens tone. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,174a ,030 -,021 1,00554 

a. Predictors: (Constant), 

Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,143a ,020 -,031 1,342 

a. Predictors: (Constant), 

Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

b. Dependent Variable: 

Q12.1_Restaurantenstonerestaurantensvenlighedogimødekommenhed 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,712 1 ,712 ,395 ,537b 

Residual 34,240 19 1,802   

Total 34,952 20    

a. Dependent Variable: Q12.1_Restaurantenstonerestaurantensvenlighedogimødekommenhed 

b. Predictors: (Constant), Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

 

9.9.6 Bilag: Simpel lineær regressionsanalyse 2: Test for kausale sammenhænge 

mellem ønsket om at modtage feedback og tilfredshed med indholdet af 

beskeden. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,285a ,081 ,033 1,692 

a. Predictors: (Constant), 

Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 
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b. Dependent Variable: 

Q12.2_Indholdetafbeskedenrestaurantensløsningsforslag 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,815 1 4,815 1,681 ,210b 

Residual 54,423 19 2,864   

Total 59,238 20    

a. Dependent Variable: Q12.2_Indholdetafbeskedenrestaurantensløsningsforslag 

b. Predictors: (Constant), Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,488 ,847  4,120 ,001 

Hvorvigtigtvardetfordigatrest

aurantenbesvarededitindl 

,216 ,167 ,285 1,297 ,210 

a. Dependent Variable: Q12.2_Indholdetafbeskedenrestaurantensløsningsforslag 

 

 

9.9.7 Bilag: Simpel lineær regressionsanalyse 3: Test for kausale sammenhænge 

mellem ønsket om at modtage feedback og tilfredshed med restaurantens 

forståelse og sympati. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,277a ,077 ,028 1,445 

a. Predictors: (Constant), 

Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

b. Dependent Variable: 

Q13.3_QRestaurantensforståelseogsympatioverforditindlæg 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,293 1 3,293 1,577 ,224b 
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Residual 39,660 19 2,087   

Total 42,952 20    

a. Dependent Variable: Q13.3_QRestaurantensforståelseogsympatioverforditindlæg 

b. Predictors: (Constant), Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,231 ,723  5,854 ,000 

Hvorvigtigtvardetfordigatrest

aurantenbesvarededitindl 

,179 ,142 ,277 1,256 ,224 

a. Dependent Variable: Q13.3_QRestaurantensforståelseogsympatioverforditindlæg 

9.9.8 Bilag: Simpel lineær regressionsanalyse 4: Test for kausale sammenhænge 

mellem ønsket om at modtage feedback og den generelle holdning til 

restauranten. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,174a ,030 -,021 1,00554 

a. Predictors: (Constant), 

Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

b. Dependent Variable: Generelle_tilfredshed 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,599 1 ,599 ,592 ,451b 

Residual 19,211 19 1,011   

Total 19,810 20    

a. Dependent Variable: Generelle_tilfredshed 

b. Predictors: (Constant), Hvorvigtigtvardetfordigatrestaurantenbesvarededitindl 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 3,414 ,503  6,787 ,000 

Hvorvigtigtvardetfordigatrest

aurantenbesvarededitindl 

,076 ,099 ,174 ,769 ,451 

a. Dependent Variable: Generelle_tilfredshed 

 


