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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur logiverksamheter i Stockholms skärgård 

har recenserats på hemsidan TripAdvisor samt hur resesidans recensionsverktyg är utformat. 

Den metod som tillämpades var en innehållsanalys av 152 omdömen vid TripAdvisor. Vidare 

genomfördes observationer av hemsidan samt av dess poängsystem TripCollective. Fyra 

artiklar valdes som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. De två första artiklarna 

diskuterar hur konsumenter väljer att agera utifrån recensioner online. Vidare diskuteras i de 

två senare artiklarna vilka komponenter som är mest förekommande i omdömen om hotell. 

 

Undersökningen resulterade i ett empiriskt material som påvisar att TripAdvisors 

recensionsverktyg är utformat utifrån ett antal riktlinjer och förslag att följa. Om riktlinjer inte 

följs av hemsidans skribenter är det inte möjligt att publicera ett omdöme. De områden som 

var mest förekommande i omdömen om hotell och vandrarhem i Stockholms skärgård var 

följande: Restaurang (18 %), Logi (16 %), Värdskap (15 %) samt Miljö (14 %). Framtida 

konsumenter kan påverkas av skribenters förmedlade omdömen genom hemsidans 

poängsystem och dess recensionsverktyg TripCollective. 

 

Nyckelord: eWOM, gästnöjdhet, skärgård, Stockholm, TripAdvisor, trovärdighet 

  



Abstract 
The aim of this study was to investigate how hotels and hostels in the archipelago of 

Stockholm has been reviewed on the website TripAdvisor. Another aim was to analyse how 

TripAdvisor’s review system is constructed. The used method for this study was content 

analysis of 152 reviews collected from TripAdvisor. Moreover, observations of TripAdvisor's 

review system and its point system TripCollective were executed. Four articles were chosen 

as the theoretical framework for the study in which the authors of the first two articles discuss 

how consumers choose to act based on reviews online. The authors of the second two articles 

discuss which components are most frequent in reviews about hotels. 

 

The study resulted in an empirical material which demonstrated that TripAdvisor's review 

system is designed with regards to a number of guidelines and suggestions. These guidelines 

and suggestions can, or have to be, followed in order to create and publish a review. The most 

frequent themes in the reviews regarding hotels and hostels in the archipelago of Stockholm 

were Restaurant (18 %), Accommodation (16 %), Hostship (15 %) and Environment (14 %). 

Future consumers can be influenced by the writers reviews due to TripAdvisors review 

system and point system TripCollective. 

 

Keywords: archipelago, credibility, customer satisfaction, eWOM, Stockholm, TripAdvisor 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet redogörs bakgrunden till uppsatsens valda ämne. Här presenteras 

forskning rörande konsumenters sökande efter information på internet, Web 2.0 och eWOM. 

Slutligen presenteras Stockholms skärgård för att därefter avsluta kapitlet med en 

presentation av problemformulering, uppsatssyfte samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

I och med internets uppkomst har tillvägagångssättet gällande hur turismrelaterad information 

förmedlas och hur människor planerar och konsumerar resor förändrats. 1 Web 2.0 beskrivs av 

O’Connor, Wang och Li vara en teknologi på internet som genomgår en utveckling. En av de 

förändringar som är aktuella i och med den teknologiska utvecklingen är möjligheten för 

människor att samarbeta och dela information på sätt som tidigare inte har funnits.2 

 

Tidigare forskning har visat att konsumenter som ska påbörja en resa söker information online 

om destinationen och dess hotell, aktiviteter samt restauranger. Collie påstår att ungefär 65 

procent av resenärerna gör detta, och utifrån det bestäms planerna för resan till 69 procent 

baserat på informationen.3 Likaså Filieri, Alguezaui och McLeay anser att konsumenten 

spenderar omkring två timmar för att söka information på ungefär 26 hemsidor för att hitta de 

bästa omdömena om en destination. Idag är det möjligt för en konsument att hitta, boka och få 

information om en destination utan interaktion med en reseagent. Reseagenter har blivit 

ersatta av bland annat hemsidor som förmedlar omdömen som är skrivna av andra 

konsumenter.4 Guo, Barnes och Jia menar att konsumenters tillfredsställelse avgörs av den 

uppfattning som formas utifrån ett hotells egenskaper. En konsument rangordnar egenskaper 

utifrån vad de anser vara av störst vikt för dem, vilket till exempel kan vara pris, värdskap 

eller ett rums kvalitetsnivå. I och med Web 2.0 kan konsumenter välja att dela med sig av sina 

hotellerfarenheter genom att skriva omdömen online. 5 

 

Sigala anser att Web 2.0 skapar verktyg som bidrar till att internetanvändare tillsammans med 

andra kan producera, konsumera och sprida internetbaserad information. Verktygen har en 

stor påverkan över beslutsprocessen, konsumentbeteendet och köpkraften hos internet-

användare. Sigala betonar att företag bör vara medvetna om och anpassa sig i relation till detta 

fenomen. Ett exempel på ett sådant Web 2.0-verktyg är hemsidan TripAdvisor. 6 TripAdvisor 

presenterar sig som en resesida som hjälper resenärer att få ut så mycket som möjligt av dess 

resande med över 435 miljoner omdömen och åsikter om bland annat boenden, restauranger 

                                                 
1 Xiang, Z., Gretzel, U. Role of social media in online travel information search. 2010, s. 179. 
2 O’Connor, P., Wang, Y., Li, X. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing. 2011, s. 225-227. 

Wang, Y., Abraham Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 2011. 
3 Fang, B., Ye, Q., Kucukusta, D., Law, R. Analysis of the perceived value of online tourism reviews: Influence 

of readability and reviewer characteristics. 2016, s. 498. 
4 Filieri, R., Alguezaui, S., McLeay, F. Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards 

consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. 2015, s.174-175. 
5 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 467-468. 
6 Sigala, M.  Preface Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing the role of 

travelers. 2011, s. 607. 
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och sevärdheter.7 Dessa omdömen benämns inom forskningen som electronic-word-of-mouth 

(eWOM). 

 

Ett flertal studier påvisar att omdömen online har en avgörande påverkan vad gäller 

försäljning av produkter. Vad gäller en upplevelsebaserad produkt kan det vara än mer 

avgörande då den oftast beskrivs vara av okänd karaktär innan den konsumeras.8 Studier som 

berör hur recensioner online påverkar en annan konsuments val vid konsumtion är idag ett 

relativt outforskat område.9 Trots att det har visat sig vara ett outforskat ämne så har det 

framkommit att det råder ett högre förtroende för omdömen skrivna av konsumenter som inte 

drivs av kommersiella intressen. Turismbranschen är inget undantag för detta fenomen och 

måste också börja hantera resultaten av omdömen som har skrivits av konsumenter online.10 

Guo, Barnes och Jia anser att det saknas forskning som berör vad som genererar gästnöjdhet 

på hotell. Genom att studera omdömen online förklarar de att det blir möjligt att erhålla en 

djupare förståelse gällande vad gäster anser vara viktigt vid val av hotell. Vidare skriver 

författarna att forskningen snarare fokuserat på vilket betyg hotellen har online och hur detta 

har påverkat försäljning av hotellövernattningar. Emellertid ger sådana studier ingen starkare 

bild av varför gästen väljer att recensera eller vad den väljer att recensera.11 

 

För att belysa detta fenomen kommer omdömen på hemsidan TripAdvisor rörande 

logiverksamheter i Stockholms skärgård att undersökas. Syftet är även att studera 

TripAdvisors recensionsverktyg för att undersöka hur dess utformning kan påverka vad en 

skribent väljer att förmedla i dess omdömen. 

 

1.2 Stockholms skärgård 

Stockholms skärgård består av omkring 30 000 öar och sträcker sig på 1700 km2, varav 530 

km2 består av land.12 Området beskrivs under flera århundraden ha varit en okänd plats för 

Stockholms stadsbefolkning. Det var först mot slutet av 1800-talet som en förändring 

uppstod, då ångbåtar började trafikera skärgårdens öar.13 Vid 1900-talets början köptes allt 

mer mark i skärgården av såväl högre som lägre klasskikt i Stockholm. Mot mitten av 1900-

talet började Stockholm stad att köpa mark i skärgården för att underlätta rekreations-

möjligheter för samtliga samhällsskick. Skärgården var med om en successiv omvandling från 

jordbruksöar till fritidsöar.14 

                                                 
7 TripAdvisor. Om TripAdvisor. 2017. (Hämtad: 2017-03-03). 
8 Ye, Q., Law., R., Gu., B., Chen. The Influence of user-generated content on traveler behaviour. 2011, s.634. 
9 Vermeulen, I.E., Seegers, D. Tried and tested: The impact of online hotel reviews on consumer consideration. 

2008, s. 123.; San Martín, H., Herrero, À. Influence of the user’s psychological factors on the online purchase 

intention in rural tourism: Integrating innovativeness to the UTAUT framework. s. 342.; Izquierdo-Yusta, A., 

Martínez-Ruiz, M.P. Assessing the consumer’s choice of purchase channel in the tourism sector Evidence from 

Spain. 2011, s. 78. 
10 Papathanassis, A., Knolle, F. Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded 

theory approach. 2011, s. 215. 
11 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 468. 
12 Länsstyrelsen Stockholm. Skärgårdsfakta, Grafiska kartor 2015. 2015, s.1. (Hämtad: 2017-04-05); 

Nationalencyklopedin. Stockholms skärgård. 1948. (Hämtad: 2017-04-05). 
13 Festin, B. Att bevara och utveckla. 2017. (Hämtad: 2017-04-05). 
14 Festin, B. Att bevara och utveckla. 2017. (Hämtad: 2017-04-05). 
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Idag beräknas omkring 200 av skärgårdens öar vara bebodda. 15 Skärgården kan delas in i tre 

områden: innerskärgård som är beläget närmast Stockholm, mellanskärgård med främst 

bebodda öar såsom Möja och Utö samt ytterskärgård, vilket till störst majoritet består av kala 

klippor. 16  Att etablera och driva ett företag i Stockholms skärgård, såsom en restaurang eller 

ett hotell, kan medföra många utmaningar, vilket kan bero på en mängd olika faktorer. Öar 

som inte har någon broförbindelse till fastland kräver att transport sker med antingen färja 

eller båt. Detta är ett mer tidskrävande färdsätt som även medför högre kostnader. Skärgården 

i Stockholm beskrivs även vara ett område med speciella förutsättningar. Länsstyrelsen 

Stockholm menar bland annat att det inte är möjligt att etablera en fullvärdig service bland 

samtliga öar med fast befolkning. 17 Detta kan tänkas medföra svårigheter att erbjuda ett 

fullständigt serviceutbud som förväntas av en besökare, som kan resultera i att en resa uteblir 

eller att förväntningar inför ett besök av en skärgårdsö inte uppfylls. 

 

1.3 Problemformulering 

eWOM har i tidigare litteratur beskrivits bidra till en större trovärdighet för den turistiska 

produkten än om produktens positiva attribut förmedlas av någon med ett kommersiellt 

intresse.18 I och med Web 2.0 finns nu möjligheter för företag att nå ut till nya kunder genom 

hemsidor där användare delar sina erfarenheter av en produkt eller tjänst.19 TripAdvisor är en 

sådan hemsida som gör det möjligt för konsumenter världen över att skapa omdömen om en 

plats och förmedla dennes individuella röst. Därmed är detta en hemsida som har ett stort 

inflytande över turistdestinationer. Trots att hemsidan förmedlar sig vara en plats där den 

individuellas röst är framträdande, kan det diskuteras om så är fallet. TripAdvisor förser en 

skribent med olika verktyg som är utformade utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterier kan 

påverka vad en skribent på TripAdvisor väljer att förmedla om en specifik destination, vilket 

därmed gör det möjligt för resesidan att till sin fördel nyttja den förtrolighet en konsument har 

för dess medkonsumenter. Genom att skapa förutsättningar för att förstå hur en skribent vid 

TripAdvisor kan påverkas när hen förmedlar sina åsikter, samt hur framtida konsumenter kan 

påverkas av skrivna omdömen blir det möjligt att erhålla en bild av hur TripAdvisor och dess 

omdömessystem skapas. 

 

1.4 Uppsatssyfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur hotell och vandrarhem i Stockholms skärgård 

recenseras via eWOM. Vidare är syftet att analysera hur TripAdvisors recensionsverktyg är 

utformat. 

 

Detta har resulterat i följande frågeställningar att besvara: 

- Hur är TripAdvisors recensionsverktyg utformat och hur påverkar verktyget resesidans 

skribenter? 

                                                 
15 Länsstyrelsen Stockholm. Skärgårdsfakta, Grafiska kartor 2015. 2015, s. 1. (Hämtad: 2017-04-05). 
16 Nationalencyklopedin. Stockholms skärgård. 1948. (Hämtad: 2017-04-05). 
17 Länsstyrelsen Stockholm. Skärgårdsfakta, Grafiska kartor 2015. 2015, s. 1. (Hämtad: 2017-04-05). 
18 O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing, 2011, 225-226. 

Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 
19 Wang, Y., Yu, Q., Fesenmaier, D.R. Defining the virtual tourist community: implications for tourism 

marketing. 2002, s. 414. 
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- Vad väljer skribenter vid TripAdvisor att förmedla i omdömen om hotell och vandrarhem i 

Stockholms skärgård? 

- Hur kan framtida konsumenter påverkas av skribenters förmedlade omdömen? 

Förhoppningen är att fråga 3, som är av en mer spekulativ karaktär, kommer att kunna 

besvaras med hjälp av denna uppsats teoretiska utgångspunkter. 

   

1.5 Avgränsningar 

För avgränsning har endast logiverksamheter som befinner sig på öar utan broförbindelse i 

Stockholms skärgård undersökts. Övriga resesidor, såsom Expedia och Booking.com, har 

exkluderats eftersom de inte är av relevans för denna uppsats. Detta eftersom det valda 

undersökningsområdet är specifikt inriktat mot resesidan TripAdvisor och hemsidans verktyg. 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras uppsatsens metodologiska ansats, urvalskriterier, observationer av 

TripAdvisor, den innehållsanalys som har tillämpats för insamlat material från TripAdvisor 

samt de etiska aspekter som har tagits hänsyn till. Slutligen redovisas en metoddiskussion 

samt säkerställande av kvalitet och trovärdighet. 

 

2.1 Metodologisk ansats 

Den metodologiska forskningsstrategin utgick från en kvalitativ ansats eftersom stor vikt 

lades vid förståelse av ord under data- och insamlingsanalys.20 Metoden genomfördes med 

hjälp av 152 kvalitativa innehållsanalyser som har utvunnits genom omdömen från resesidan 

TripAdvisor. 

 

2.2 Urvalskriterier 

För studiens empiriska undersökning var ett målinriktat urval aktuellt. Ett målinriktat urval 

syftar till att välja ut enheter som har en direkt relation till formulerade forskningsfrågor. 

Urvalet genomfördes på två nivåer.21 

 

Nivå I – Urval av öar 

Utgångspunkten för val av öar i Stockholms skärgård var de fyra huvudområden som 

Skärgårdsstiftelsen förvaltar över. Skärgårdsstiftelsen och deras områden valdes som 

utgångspunkt eftersom flera av områdena har reguljärförbindelser med båttrafik året runt. 

Detta kan betraktas som en nödvändighet för att driva en turistisk verksamhet eftersom det 

möjliggör för turister att bland annat kunna förflytta sig till och från de olika 

skärgårdsöarna.22 Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar omkring 12 procent av Stockholms 

skärgård, vilket bland annat innebär att skapa förutsättningar för turism och friluftsliv. 

Förvaltningen medför att de områden som dessa har i ägo är relevanta i och med att 

Skärgårdsstiftelsen bedriver vandrarhem och turistanläggningar.23 Nedan presenteras de 23 

öar och logiverksamheter som är belägna i Stockholms skärgård. 

  

                                                 
20 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s. 40. 
21 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011, s.40. 
22 Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsen. 2017. (Hämtad: 2017-03-17). 
23  Skärgårdsstiftelsen. Om stiftelsen. 2017. (Hämtad: 2017-04-10). 



 6 

Tabell I. Presentation av skärgårdsöar och logiverksamheter i Stockholms skärgård. 

 

Destination Antal verksamheter 

Arholma 4 

Blidö 1 

Finnhamn 1 

Fjärdlång 1 

Grinda 1 

Gräsö 1 

Gällnö 1 

Hjälmö-lådna 1 

Huvudskär 1 

Kyrkogårdsön 1 

Lidön 1 

Landsort 2 

Ljusterö 1 

Möja 7 

Nåttarö 1 

Nämdö 2 

Nässlingen 1 

Rindö 1 

Rögrund 1 

Sandhamn 3 

Svartsö 2 

Utö 3 

Örskär 1 

  

Total 39 

 

36 områden presenterade på Skärgårdsstiftelsens hemsida saknade broförbindelse, varav 15 

av områdena bedrev någon form av logiverksamhet. För att komplettera valda områden från 

Skärgårdsstiftelsens hemsida inkluderades även öar utan broförbindelse som presenterades på 

Visit Skärgårdens samt Stockholm Archipelagos hemsidor.24 Dessa hemsidor fokuserar på att 

presentera och erbjuda försäljning av rum vid olika logiverksamheter i Stockholms skärgård. 

Därmed bedrevs selektionsprocessen genom att undersöka samtliga logiverksamheter för sig 

och kontrollera om öarna de befann sig på hade broförbindelse eller inte. Skärgårdsstiftelsens 

områden kompletterade med hjälp av hemsidorna Visit Skärgården samt Stockholm 

Archipelago för att minimera risken av att exkludera öar i Stockholms skärgård som ansågs 

vara av relevans för studien. 

 

Nivå II - Urval av logi 

För att inkluderas i genomförd undersökning var kriteriet att logiverksamheten var recenserad 

på hemsidan TripAdvisor. Totalt sett var 15 av de 39 olika verksamheterna recenserade på 

hemsidan och de befann sig på 11 av de 23 presenterade öarna enligt ovan, vilket resulterade i 

411 omdömen fördelat på 15 verksamheter. Nedan redogörs de olika öar samt 

                                                 
24 Stockholm Archipelago. Stockholm Archipelago. 2017. (Hämtad: 2017-03-17); Visit Skärgården. Visit 

Skärgården. 2017. (Hämtad: 2017-03-17). 
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logiverksamheter som var recenserade på TripAdvisor samt figur som påvisar lokalisering av 

öar i Stockholms skärgård. 

 

Tabell II. Presentation av logiverksamheter med omdömen vid TripAdvisor. 

 

Destination Logiverksamhet Antal omdömen 

Arholma Arholma Nord Vandrarhem 

Bull-August Vandrarhem 

10 

4 

   

Fjärdlång Fjärdlång & Huvudskär Vandrarhem 1 

   

Grinda Grinda Wärdshus & Vandrarhem 79 

   

Gällnö Gällnö Vandrarhem 3 

   

Landsort Landsort Vandrarhem 

Lotstornet Svedtilja 

2 

8 

   

Lidön Lidö Wärdshus & Vandrarhem 21 

   

Möja STF Möja Vandrarhem 3 

   

Sandhamn Sandhamn Seglarhotell 

Sands Hotell 

188 

24 

   

Svartsö Svartsö Skärgårdshotell & Vandrarhem 11 

   

Utö Utö Wärdshus 

Utö Vandrarhem 

46 

3 

   

Kyrkogårdsön Siaröfortet 8 

   

Total  411 
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*Observera att kartbilder är modifierade av denna uppsats författare. Den vänstra kartbilden är i verkligheten 

belägen i söder riktning i relation till höger kartbild. 

 

Figur I. Översiktskarta av aktuella skärgårdsöar i denna undersökning.25 

 

2.3 Insamlingsmetod och beskrivning av omdömen vid TripAdvisor 

Det empiriska materialet utgick från 152 av 411 omdömen. Insamling av empiriska data 

påbörjades den 3 april 2017 och avslutades den 10 april 2017. Det senaste respektive äldsta 

omdömet skrevs den 26 mars 2017 (verksamhet STF Möja Vandrarhem på ön Möja) och 23 

augusti 2010 (verksamhet Arholma Nord på ön Arholma). Verksamheten med lägst antal 

omdömen var Fjärdlång & Huvudskär Vandrarhem på ön Fjärdlång med enbart ett omdöme. 

Den verksamhet som hade flest antal omdömen var Sandhamn Seglarhotell på ön Sandhamn 

med 188 omdömen. 

 

20 omdömen per logiverksamhet vid TripAdvisor inkluderades i undersökningen. På 

TripAdvisor presenteras cirka tio omdömen per sida, därefter måste hemsidans användare 

välja nästa sida för att se efterkommande omdömen. Tidigare studier har påvisat att 

konsumenter sällan väljer att läsa kommentarer som presenteras efter en hemsidas två första 

sidor.26 I och med detta exkluderades presenterade omdömen på TripAdvisor för samtliga 

logiverksamheter som uppkom efter omdöme nummer 20. Tio av de 15 logiverksamheter som 

recenserats på TripAdvisor understeg 20 omdömen. Omdömen skrivna vid TripAdvisor 

kunde variera i dess omfång och var mellan 50 till 500 ord. En riktlinje utformad av 

TripAdvisor var däremot att ett omdöme skulle vara på minst 35 ord. 

 

                                                 
25 Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets karttjänster. 2017. (Hämtad: 2017-05-15). 
26 Ye, Q., Law, R., Gu, B. The impact of online user reviews on hotel room sales. 2009, s. 181. 
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Intervjuer har inte tillämpats på skribenter eller läsare av omdömen vid TripAdvisor eftersom 

syftet var att undersöka olika omdömens innehåll och inte en individs subjektiva mening om 

hemsida, poängsystem eller recensionsverktyg. Intervjuer har däremot tagits upp som förslag 

för vidare forskning, då detta skulle kunna utgöra en förlängning av denna uppsats genom att 

undersöka hur en skribent eller läsare upplever TripAdvisors recensionsverktyg och 

poängsystem. Representanter vid TripAdvisor har likaså inte intervjuats eftersom uppsatsens 

centrala fokus utgörs av vad skribenter förmedlar genom dess omdömen samt hur 

recensionsverktyg och poängsystem kan påverka en skribents trovärdighet samt vad denne 

väljer att förmedla. 

 

2.3.1 Innehållsanalys av omdömen 

Innehållsanalysen genomfördes genom den kvalitativa analysprocessens metod som utgår från 

tre nivåer: kodning, tematisering samt summering.27 Syftet med metoden var att finna 

bakomliggande teman i det empiriska materialet att analysera.28 Genom insamlade omdömen 

formulerades teman som var centrala i den utformade innehållsanalysen. Teman utvecklades i 

relation till uppsatsens syfte. 

 

Innehållsanalysen växlade mellan en induktiv och deduktiv ansats. Ett induktivt angreppssätt 

innebär att det blir möjligt att utifrån observerad data dra generaliserbara slutsatser medan det 

deduktiva innebär att man utgår från ett antal teorier som därefter mynnar ut i hypoteser som 

skall prövas mot insamlad data.29 En sådan växling kallas abduktion och var aktuell vid 

tematisering och kodning samt när olika koder och teman prövades mot insamlade data.30 Den 

abduktiva ansatsen motiveras vidare av att den medför forskare en teoretisk förståelse av det 

hen studerar genom att undersöka kontexten av den värld som människor lever i.31 Genom att 

studera vad konsumenter har skrivit på resesidan TripAdvisor erhölls en förståelse och 

kunskap om vad som förmedlas i omdömen samt vad som ansågs vara av störst vikt vid 

logiverksamheter i Stockholms skärgård. Metoden ansågs vara lämplig eftersom 

undersökningen har som utgångspunkt att utforska vad skribenter vid TripAdvisor förmedlar i 

dess omdömen samt att erhålla en förståelse över vad skribenterna anser påverka deras 

gästnöjdhet. 

 

Nivå I – Kodning 

Under denna nivå var den huvudsakliga uppgiften att göra det insamlade materialet mer 

hanterbart. Detta genomfördes genom att materialet lästes igenom upprepade gånger och de 

ämnen som berördes i de olika omdömena kodades. Koderna innebar att centrala begrepp 

identifierades och tillskrevs nyckelord, vilket medförde att materialet reducerades och ett 

antal kategorier uppkom.32 Totalt sett uppkom det tolv kategorier vid kodning av insamlat 

material. Kategorierna var följande: Aktiviteter, Atmosfär, Erfarenhet, Förväntningar, Logi, 

                                                 
27 Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2014. s. 34. 
28 Bryman, A. Samhällsvetenskapliga metoder. 2011. s. 505. 
29 Bryman, A, Samhällsvetenskapliga metoder. 2011. S. 26-28. 
30 Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2014. s. 67. 
31 Bryman, A. Social Research Methods. 2016. s. 394. 
32 Hjerm, M., Lindgren, S., Nilsson, M. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. 2014. s. 37. 
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Miljö, Målgrupp, Resa, Restaurang, Säsong, Pris samt Värdskap. För utförlig beskrivning av 

samtliga kategorier och dess koder, se bilaga I. 

 

Nivå II – Tematisering 

De kategorier som var mest förekommande i det insamlade materialet resulterade i fyra 

huvudkategorier: Restaurang, Logi, Värdskap samt Miljö. De utformade kategorierna 

räknades en gång per omdöme, det innebar att en skribent totalt sett kunde tillämpa tolv 

kategorier per omdöme. Det var utifrån dessa huvudkategorier som tematiseringen utgick från 

för fortsatt analys. Beslutet av fyra huvudkategorier motiveras genom att huvudkategorin med 

lägst omnämnanden (miljö) nämndes med 14 procent varav den efterföljande kategorin 

(aktivitet) nämndes med 8,5 procent. Detta innebar att det uppstod en skillnad på 6,5 

procentenheter mellan kategori Miljö samt kategori Aktivitet. 

 

Nivå III – Summering 

Slutligen summerades det insamlade materialet. Detta innebar att de mönster som var mest 

förekommande inom de fyra huvudkategorierna utgjorde det material som presenteras under 

kapitel 5. Redovisning av empiri och analys. 

 

2.4 Observation av TripAdvisors recensionsverktyg samt TripCollective 

Den 18 april 2017 genomfördes en observation av TripAdvisors poängsystem TripCollective 

samt en observation av hur ett omdöme skapas via hemsidan. 

 

TripCollective beskrivs vara TripAdvisors utökade program som belönar användarna varje 

gång de bidrar med exempelvis ett omdöme på hemsidan. Genom poängsystemet kan en 

användare placeras inom olika nivåer på hemsidan. Poängnivån baseras på hur många poäng 

en användare vid resesidan har erhållit genom dess engagemang.33 Genom observation av 

TripCollective kunde en god överblick erhållas av hur poängsystemet är utformat, vad som 

genererar poäng och hur många poäng en skribent får för olika delar av medverkan. 

 

För att skapa ett omdöme är ett kriterium att inneha ett konto på hemsidan, som skapas genom 

registrering via mailadress, Facebook- eller Google-konto. För att skapa ett omdöme ska en 

skribent klicka på en flik vid namn Omdöme. Att skapa ett omdöme tog ungefär sju minuter 

och bedömdes vid observation vara strukturerat på ett enkelt och systematiskt vis eftersom 

samtliga moment hade rubriker såsom bland annat Ditt omdöme och Ditt totala betyg som 

tydliggjorde omdömesförfarandet. Observationen av TripAdvisors recensionsverktyg 

genomfördes med hjälp av Grinda Wärdshus som recensionsobjekt. 

 

2.5 Etiska aspekter 

För denna uppsats har hänsyn tagits till de fyra huvudkraven för forskningsetiska principer. 

Detta för att förhålla sig till det empiriska materialets värde i relation till eventuella negativa 

konsekvenser som kan uppstå för berörda uppgiftslämnare.34 

                                                 
33 TripAdvisor. TripCollective. 2017. (Hämtad: 2017-04-18). 
34 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 2002, s. 5. 

(Hämtad: 2017-04-18). 
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Aktuella uppgiftslämnare för denna studie var skribenter som agerade under en pseudonym 

vid TripAdvisor. I och med detta kan dessa betraktas som anonyma, då deras reella 

personuppgifter inte har varit tillgängliga. Logiverksamheterna i Stockholms skärgård har 

endast agerat som ett verktyg för att tillgå det material som är relevant i denna undersökning, 

det vill säga de omdömen som har förmedlats vid TripAdvisor. Därmed har en neutral 

ståndpunkt intagits gällande vad som har förmedlats i omdömen rörande verksamheterna. Det 

material som presenteras under rubrik 5. Redovisning av empiri och analys består därmed inte 

av eller har färgats av eventuell personlig uppfattning om aktuella logiverksamheter. 

 

2.6 Metoddiskussion och säkerställande av kvalitet och trovärdighet 

Denna undersöknings uppkomna resultat berör omdömen gällande logiverksamheter i 

Stockholms skärgård. I och med detta bör försiktighet iakttas gällande överföring av denna 

uppsats resultat till logiverksamheter som kan agera under helt andra förutsättningar, såsom 

exempelvis logiverksamheter vid urbana destinationer. 

 

Något som har kommit till kännedom under arbetets gång är att vissa verksamheter kan 

tendera att skriva omdömen om deras egna hotell eller vandrarhem. Detta kommer inte 

påverka denna undersökning då den inte rör hur läsare väljer att agera utifrån om omdömet är 

av positiv eller negativ karaktär. Något som kan betraktas som en fördel är att risken för 

felaktigt återgivande av insamlat material är marginell. Till skillnad från till exempel en 

intervju, där ord kan tolkas olika från person till person, är omdömena dokumenterade sedan 

tidigare, vilket medför att de under innehållsanalysens grundläggande arbete inte har 

omformulerats på något annat sätt än vad som presenteras. 

 

I och med att vissa logiverksamheter inte har ett stort antal nya omdömen skrivna om sig kan 

det innebära att läsare väljer att bortse från äldre omdömen eftersom vad som förmedlas inte 

är dagsaktuellt. Om en logiverksamhet endast, eller till större del, har äldre omdömen om kan 

det innebära att mycket har förändrats på aktuell logiverksamhet sedan omdömen skrevs. 

Detta är något som inte kommer att påverka resultatet vid denna studie i och med att 

skribenter vid TripAdvisor har valt att förmedla vad som har varit av störst värde för dem 

under deras vistelse. 
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel diskuteras den tidigare forskning som låg till grund för kapitel 1. Inledning. 

Den tidigare forskningen presenteras i följande ordning: internets utveckling, Web 2.0 och 

slutligen eWOM. 

 

3.1 Internets utveckling 

Data inhämtad från Google och presenterad av forskaren Filieri påvisar att mer än 80 procent 

söker information om deras kommande semester online. För att finna rätt produkt och 

destination besöker en konsument i genomsnitt 26 hemsidor under två timmar.35 Tidigare 

forskning redogör att över 80 procent av de resenärer som reser i fritidssyfte blir påverkade i 

sitt konsumtionsbeslut av medier såsom omdömen som har skapats online av konsumenter.36 

Utvecklingen av internet har blivit påtaglig då det har uppkommit nya trender som kan ha en 

påverkan vid bokning av turismprodukter och tjänster. En av dessa trender sker enligt Xiang 

och Gretzel på sociala medier, såsom på bloggar eller forumliknande hemsidor. Hemsidorna 

möjliggör för konsumenter att dela sina erfarenheter och åsikter till andra konsumenter, som 

då kan ta ställning till vilken destination de vill besöka eller vilket hotell de ska boka.37 Xiang 

och Gretzel pekar på vikten för näringsidkare i turismbranschen att förstå hur internet 

förändras. Detta specifikt i hänseende till vad som genererar recensioner av en verksamhet 

samt hur de kan påverka konsumenter som läser omdömen online.38 

 

3.2 Web 2.0 

De samarbeten som har blivit aktuella mellan konsumenter i och med utvecklingen av Web 

2.0 har resulterat i att det har blivit svårt för företag som arbetar med marknadsföring att vara 

i framkant hos konsumenten. Det innehåll som skapas av konsumenter och som betraktas av 

andra konsumenter som jämbördiga uppfattas som mer trovärdiga eftersom de anses bidra 

med relevant och opartisk information vid beslutsprocessen.39 

 

Tidigare forskning har påvisat att det idag existerar två stora utmaningar vad gäller 

distribution av information som sker genom intermediärer såsom resebyråer. Buhalis talar om 

bristande kunskap.40 och O’Connor41 menar att den information som förmedlas uppfattas vara 

av låg trovärdighet. En annan utmaning är det skifte som pågår från massturism till nischad 

turism, vilket resulterar i att turistföretag måste förhålla sig till en individs specifika behov 

                                                 
35 Filieri, R., Alguezaui, S., McLeay, F. Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards 

consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. 2015, s.174. 
36 Yoo, K., Gretzel, U. Influence of personality on travel-related consumer-generated media creation. 2011, s. 

609. 
37  Xiang, Z., Gretzel, U. Role of social media in online travel information search. 2010, s.179. 
38 Xiang, Z., Gretzel, U. Role of social media in online travel information search. 2010, s.179. 
39 O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing, 2011, 225-226. 

Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 
40 Buhalis, D. Relationships in the distribution channels of tourism: conflicts between hoteliers and tour 

operators in the Mediterranean region. 2000, s. 116-117. 
41 O’Connor, P. User-generated content and travel: a case study on TripAdvisor.com. 2008. O,Connor., 

Höpken., Gretzel (red.). refererad i O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and 

Destination Marketing, 2011, 226. Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories 

and applications. 
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men även till att de kollektiva behoven blir allt mer splittrade.42Utifrån den information som 

visar hur resenärers konsumtionsbeslut påverkas av recensioner och TripAdvisors ständiga 

ökning av medlemmar, existerar det ett tydligt mönster som konstaterar hur resenärer idag 

föredrar skräddarsydda resor utifrån deras specifika behov.43 Dessutom har konsumenter idag 

en allt större kunskapsbas och kan på ett helt annat sätt söka information genom internet.44 

Även om det existerar många utmaningar gällande Web 2.0 så menar Wang, Yu och 

Fesenmaier att det genom dessa virtuella forum medför möjligheter för såväl ett företag som 

för dess kunder. Detta påvisas genom deras diskussioner som talar för att det blir möjligt att 

skapa nya aktiviteter och förmågor genom att sammanföra nätverk av användare och dess 

resurser. Detta medför att företag kan utveckla nya typer av tjänster och förstärka existerande 

produkter.45 

  

3.3 eWOM 

eWOM beskrivs ha två huvuduppgifter i ett turistiskt sammanhang: att informera om samt att 

tillhandahålla rekommendationer om ett resmål.46 Eftersom en turistisk produkt är av 

immateriell karaktär och därmed inte är möjlig att bedöma innan konsumtion kan 

konsumenten uppleva ett förhöjt risktagande. Detta har resulterat i att övriga konsumenters 

upplevelser spelar en allt mer avgörande roll.47 Vidare har forskning inom turism påvisat att 

omdömen som skapas av konsumenter uppfattas som mer trovärdiga än innehåll som 

presenteras av officiella turistorganisationer, reseagenter och massmedia.48  

Abubakar och Ilkan menar att eWOM har blivit ett utav de viktigaste medlen för en 

konsument att finna information. eWOM inom turismnäringen beskrivs som än mer viktig än 

inom andra näringar eftersom en turistisk produkt är förgänglig i dess natur.49 Jalilvand och 

Samiei förklarar att eWOM gör det möjligt för konsumenten att få en upplevelse av produkten 

innan denne beslutar sig för att konsumera.50 Detta bidrar till  som Abubakar och Ilkan påtalar 

att de risker och den osäkerhet som en konsument upplever minskar.51 eWOM uppfattas vara 

en pålitlig informationskälla eftersom informationen vanligtvis kommer från en konsument 

som inte har någon personlig koppling till verksamheten som recenserats. I och med detta 

                                                 
42 O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing, 2011, 225-226. 

Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 
43 Casaló, L.V., Flavián, C., Guinalíu, M. Understanding the intention to follow the advice obtained in an online 

travel community. 2011, s. 622. 
44 O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing, 2011, 225-226. 

Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 
45 Wang, Y., Yu, Q., Fesenmaier, D.R. Defining the virtual tourist community: implications for tourism 

marketing. 2002, s. 414. 
46 Jalilvand, M.Z., Samiei, N. The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. 2012, s. 

592-593. 
47 Litwin, S., Goldsmith, R.E., Pan, B. Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. 2000, 

s. 458. 
48 Filieri, R., Alguezaui, S., McLeay, F. Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards 

consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. 2015, s.175. 
49 Abubakar, M.A. Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism 

perspective. 2016, s. 193. 
50 Jalilvand, M.R., Samiei, N. The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. 2012, s. 

592. 
51 Abubakar, M.A. Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism 

perspective. 2016, s. 193. 
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menar Jalilvand och Samiei att omdömen online blir en viktig informationskälla för 

konsumenter, som då kan få en bild av en destination eller en verksamhet genom andra 

resenärers erfarenheter och upplevelser.52 

  

                                                 
52 Jalilvand, M.R., Samiei, N. The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. 2012. s. 

592. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt kommer teoretiska utgångspunkter och relevanta begrepp inom valda 

teorier att presenteras samt redogöras. 

 

4.1 Val av teorier 

Som teoretisk utgångspunkt har fyra artiklar tillämpats. De två första artiklarna, skrivna av Xu 

och Hoang, diskuterar hur konsumenter väljer att agera utifrån omdömen som har lästs online. 

I artiklarna förmedlas vikten av att som konsument känna tillit gentemot den person som 

skriver ett omdöme.53 I de två senare artiklarna diskuterar författarna Guo, Barnes och Jia 

samt Shanka och Taylor vilka komponenter som är mest förekommande i konsumenters 

omdömen om hotell.54 Dessa komponenter beskrivs vara viktigast för att gästnöjdhet ska 

uppstå vid ett hotellbesök.55 

 

Med hjälp av de teorier som berör tillit56 blir det möjligt att med hjälp av TripAdvisors 

poängsystem TripCollective erhålla en förståelse för hur läsare vid TripAdvisor kan uppleva 

trovärdigheten hos hemsidans skribenter. Detta blir möjligt genom att diskutera begreppet 

tillit i relation till insamlat empiriskt material med hjälp av de olika variabler som Hoang 

nämner bidrar till att en skribent uppfattas vara trovärdig.57 Genom Xus teori blir det möjligt 

att avläsa vilka karaktärsdrag som påvisas på TripAdvisor samt hur de kan bidra till 

hemsidans och skribenters trovärdighet.58 

 

Utifrån Guo, Barnes och Jia59 samt Shanka och Taylors60 teoretiska utgångspunkt kommer det 

att bli möjligt att undersöka om de variabler som de nämner är avgörande för en konsuments 

gästnöjdhet vid vistelse på logiverksamheter i Stockholms skärgård. Vidare blir det möjligt att 

utifrån ovanstående forskares teoretiska utgångspunkter undersöka om de variabler som 

nämns skiljer sig vad gäller en konsuments gästnöjdhet vid logiverksamheter i Stockholms 

skärgård. 

  

                                                 
53 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 137; 

Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 2015, 

s. 318. 
54 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477; Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived 

Importance of Service and Facility Attributes to Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128. 
55 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 467-468; Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived 

Importance of Service and Facility Attributes to Hotel Satisfaction. 2014, s. 121-122. 
56 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014.; Hoang, 

N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 2015. 
57 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015. s. 319-320. 
58 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s.137. 
59 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
60 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128. 
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4.2 Tillit 

Hoang definierar begreppet tillit genom Moormans koncept, som är en individs uppfyllda 

förväntningar om en turistprodukt eller tjänst. Med andra ord uppnås tillit genom att den 

information som förmedlas stämmer överens med en konsuments förväntningar, vilket 

resulterar i om hen kommer att vilja köpa en produkt eller tjänst.61 Tillit, menar Xu, utvecklas 

genom interpersonella interaktioner och bidrar till att just dessa relationer av interpersonell 

karaktär kan vara positiva genom att minska upplevelsen av risktagande och osäkerhet.62 Den 

interpersonella interaktion som Xu talar om beskrivs av Hoang spela en avgörande roll för ett 

konsumtionsbeslut när konsumenter har denna typ av interaktion. Om en recensents 

trovärdighet är hög påverkas dess läsare till högre grad av vad som förmedlas. Trovärdighet 

medför att en läsare blir mer benägen att köpa en turistisk produkt eller tjänst om recensenten 

uppfattas som trovärdig och har en positiv åsikt om destinationen ifråga.63 

 

Xu anser att eWOM blir effektivt när konsumenter som läser omdömen online värderar en 

recensents trovärdighet. Trovärdigheten bedöms genom att besöka en recensents profilsida. 

Den information en konsument förses med beskrivs som en recensents ”karaktärsdrag”, vilket 

kan vara att en hemsida tillhandahåller dess användare med ett betygssättningssystem som gör 

det möjligt att betygsätta hjälpsamheten och/eller trovärdigheten hos en recensent. Detta är 

något som för en konsument uppfattas vara viktigt eftersom det då blir möjligt för denne att 

bilda sig en uppfattning om recensenten.64 

 

Den tillit som uppstår hos en konsument tenderar att involvera kognitiva och känslosamma 

dimensioner. Xu förklarar att dimensionerna blir aktuella i samband med de karaktärsdrag 

som förmedlas genom bland annat de betyg som en skribent har erhållit av andra recensenter 

och läsare. Det är just karaktärsdrag som enligt forskaren är vitala för att tillit ska uppstå. Den 

kognitiva tilliten syftar till att en individ får kunskap som skapar en trygghet när denne 

upplever recensenten som kompetent och ansvarstagande. Tillit uppkommer först när en 

läsare upplever att dennes förväntningar av tillförlitlighet och pålitlighet är bevisad. Den 

känslosamma tilliten baseras på hur en läsare uppfattar recensenten i relation till vänlighet, 

öppenhet och värme. De betyg som lämnas på en profilsida bidrar till en samlad uppfattning 

för läsaren. Genom detta får konsumenten större tillförlitlighet gentemot skribenten om 

betygen är av positiv karaktär. Xu menar att en samlad positiv uppfattning påvisad av flera 

individer, genom bland annat betygsättning, resulterar i att en recensent uppfattas som 

tillförlitlig.65 

 

För att tillit ska uppstå så har den information som förmedlas genom andra personer, såsom 

genom ett betygssättningssystem, störst inflytande. Anledningen är att den informationen inte 

                                                 
61 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015, s. 318. 
62 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 137. 
63 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015, s. 323. 
64 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 136-

137. 
65 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s.137. 
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är möjlig att manipulera, utan är endast baserad på andras uppfattning om hjälpsamhet och 

trovärdighet. Detta gör att informationen upplevs som mer autentisk och tillförlitlig.66 Xu 

anser att en individs positiva rykte har en påverkan på läsaren. I denna kontext uppfattar 

läsaren att recensenten är mer tillförlitlig eftersom det har förmedlats av andra läsare 

dessförinnan.67 

 

Hoang talar om fyra variabler som tillsammans bidrar till att en recensent uppfattas vara 

trovärdig av läsaren: 1. Nyttjande av internet, 2. Öppenhet, 3. Identitet samt 4. Samhörighet. 

Variabel 1. Nyttjande av internet, har exkluderats eftersom empiriskt material inte fokuserar 

på en skribents eller läsares internetvana. Variabeln två, Öppenhet, förklarar hur en recensent 

uppfattas. Om en recensent beskrivs som en öppen individ upplevs denne positivt av läsaren, 

vilket medför att tillit uppstår. Den tredje variabeln menar att en källa som är möjlig att 

identifiera upplevs som mer trovärdig hos dess läsare. Information kan exempelvis vara av 

personlig karaktär om den individ som har skrivit en recension. Den fjärde och sista variabeln 

förklarar att en läsare kan få en känsla av samhörighet med en recensent om de delar liknande 

karaktärsdrag såsom social, demografisk eller psykografisk bakgrund.68 

 

4.3 Gästnöjdhet 

Gästnöjdhet baseras enligt Guo, Barnes och Jia på en konsuments subjektiva bedömning av en 

produkt eller tjänst i relation till existerande förväntningar och hur väl en verksamhet 

presterar i samband med ett besök. I och med de kraftigt expanderade hemsidorna som gör det 

möjligt för turister att delge information om exempelvis en hotellövernattning blir det möjligt 

för andra konsumenter att ta del av just detta.69 Forskarna menar att konsumenter som skriver 

omdömen tenderar att skriva kommentarer som berör specifika faktorer som enligt dem är av 

störst vikt.70 Genom att undersöka omdömen om hotell på TripAdvisor var det möjligt för 

ovanstående forskare att utvinna 30 kategorier som var av störst vikt för att gästnöjdhet skulle 

uppstå hos en konsument. De två viktigaste kategorierna var Den rumsliga upplevelsen samt 

Kvalitén på värdskapet. Det som var av minst vikt för gästnöjdhet var att en konsument 

upplevde sig ha Fått valuta för pengarna.71 Se bilaga II för tabell med de 30 faktorer som 

spelade en roll för en konsuments gästnöjdhet. 

 

Shanka och Taylor förklarar att för att gästnöjdhet ska uppstå är det viktigt att inte bara 

identifiera vilka faktorer som är mest avgörande för konsumenter, utan det är även viktigt att 

undersöka på vilka nivåer de olika faktorerna är placerade i förhållande till vad som anses 

                                                 
66 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 136-

137. 
67 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 136-

137. 
68 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015. s. 319-320. 
69 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 467-468. 
70 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 470. 
71 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
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vara mest respektive minst viktigt.72 Undersökningen resulterade i en tabell med ett 

betygssystem på 13 steg som bestod av de 18 faktorer som konsumenter ansåg vara av störst 

vikt. Faktorerna delades in i tre kategorier: Fysiska faciliteter, Upplevd service samt Erbjuden 

service. De faktorer som påvisades vara avgörande var Trevlig personal, Effektiv in- och 

utcheckning, Hög kvalité på restaurang och bar samt Trevlig miljö på lobby. De faktorer som 

var minst avgörande var Hotellets tvättmöjligheter, Övriga faciliteter (bastu, gym, 

konferensanläggning), Internetuppkoppling samt Minibar.73 Se bilaga III för tabell med de 18 

faktorer som konsumenter ansågs vara av störst vikt för att gästnöjdhet skulle uppstå. 

  

                                                 
72 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 121-122. 
73 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128. 
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5. Redovisning av empiri och analys 
Här presenteras samt diskuteras de resultat som framkommit genom innehållsanalys av 

omdömen vid TripAdvisor samt observation av omdömesverktyget på hemsidan. Resultaten 

presenteras och diskuteras i följande ordning: TripAdvisors poängsystem TripCollective, 

TripAdvisors recensionsverktyg, skribenter vid TripAdvisor och omdömen på TripAdvisor om 

logiverksamheter i Stockholms skärgård. 

 

5.1 TripAdvisors poängsystem TripCollective 

Poängsystemet TripCollective har som syfte att engagera användare vid TripAdvisor till att 

bidra med bland annat omdömen, researtiklar samt bilder om specifika restauranger, 

logiverksamheter eller destinationer. Deras engagemang ger användaren poäng som leder till 

att de placeras inom olika nivåer. Nivåerna baseras på den mängd poäng som har förvärvats 

genom dess engagemang. Exempelvis måste en skribent på nivå 1, som motsvarar den lägsta 

nivån, samla in minst 300 poäng, vilket skiljer sig avsevärt mot en användare på nivå 6. 

Denna nivå innebär att en skribent måste uppnå minst 10 000 poäng.74 

 

Utöver att engagera användare vid TripAdvisor till att bidra med exempelvis omdömen kan 

poängsystemet TripCollective beskrivas vara ett sätt att tilldela en skribent egenskaper. 

Egenskaperna gör det möjligt för en som läser ett omdöme att forma en åsikt om en 

destination baserat på en skribents nivå. Om nivåerna inte är tillgängliga kan det försvåra vid 

en konsuments beslutsprocess då det inte blir möjligt att avgöra trovärdigheten hos en 

skribent och dess omdömen. TripAdvisors tillgängliga betygssystem kan förstås i relation till 

den uppfattning Xu har gällande hur vitala de är för att en läsare ska kunna bilda sig en 

uppfattning om en skribent.75 

 

Inom systemet TripCollective delar även TripAdvisor ut fem olika sorters märken. Märkena 

blir aktuella för användare som bidrar med information som anses vara särskilt hjälpsam. Den 

typ av information som TripAdvisor motiverar sina användare att förmedla är i detta fall 

omdömen. De olika märkena syftar likaså till att tilldela en användare olika egenskaper. Ett 

exempel är hur en användare utifrån antalet omdömen den väljer att skriva kan bli benämnd 

som nybörjarrecensent kontra expertrecensent vid 3 respektive 50 eller fler skrivna 

omdömen. Utifrån hur märket tilldelar en skribent egenskaper blir det möjligt att skapa sig en 

uppfattning om hög trovärdighet genom påvisad erfarenhet av att besöka olika destinationer 

och av att dela med sig av sin upplevelse genom att skriva omdömen. De hjälpsamhetsröster 

som är möjliga att erhålla bidrar till att en läsare kan skapa sig en uppfattning om hur andra 

upplever en skribent. Därmed kan det bidra till att upplevd trovärdighet kan komma att 

förstärkas. En anledning till att detta sker kan vara hur Xu menar att en läsare kan uppfatta en 

skribent som har erhållit många hjälpsamhetsbetyg som positiv.76 Detta eftersom den 

kognitiva och känslosamma tilliten till en skribent blir större om profilsidan påvisar ett antal 

                                                 
74 TripAdvisor. TripCollective. 2017. (Hämtad: 2017-04-19). 
75 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 136-

137. 
76 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 136-

137. 
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hjälpsamhetsröster. Likaså kan det relateras till hens talan om hur en läsare får en starkare 

kognitiv tillit till en skribent om läsaren uppfattar skribenten som kompetent, vilket 

TripCollectives olika märken kan bidra till. Om en skribent har flertalet olika märken på sin 

profil kan läsaren uppfatta skribenten som mer kompetent och därmed höjs läsarens tillit för 

skribenten och dess omdömen. 

 

Abubakar och Ilkan talar om att det upplevda risktagandet minskar av att läsa omdömen som 

är tillgängliga på internet. Detta menas bero på den turistiska produktens förgänglighet och att 

omdömen minskar det upplevda risktagandet genom att skapa sig en förhandsupplevelse av 

produkten.77 Men i och med att TripAdvisor väljer att tillämpa däribland poängsystem och 

hjälpsamhetsröster kan en slutsats dras att det först och främst är trovärdigheten hos en 

skribent som är avgörande för att minska det upplevda risktagandet. Om inte trovärdigheten 

existerar finner läsaren inget värde i att läsa omdömet eftersom risktagandet kvarstår. Genom 

att avläsa vilken nivå en skribent befinner sig inom blir det möjligt för en läsare att utvinna 

egenskaper om skribenten. Likaså genom övriga användare vid TripAdvisor kan en läsare 

utvinna egenskaper och därmed bilda sig en uppfattning om skribentens trovärdighet ifråga. 

Eftersom en läsare över internet inte kan bedöma en skribents trovärdighet i ett icke-virtuellt 

sammanhang måste en läsare därmed ta del av poängsystemet TripCollective och de märken 

som är möjliga att erhålla som medlem vid Web 2.0-verktyget TripCollective.78 

 

Denna observation påvisar även några utav de förändringar Xiang och Gretzels talar om 

gällande hur människor planerar och konsumerar resor79. Genom den rådande utvecklingen av 

bland annat Web 2.0 och människors sätt att kommunicera och interagera på ett sätt som 

tidigare inte har varit aktuellt måste såväl företag som konsumenter anpassa sig och ta till sig 

av nya metoder och tillvägagångssätt för att kunna kommunicera med en individ och avläsa 

dennes egenskaper i ett icke-reellt sammanhang. Sigala talar om detta utifrån ett 

konsumentperspektiv och menar att Web 2.0-verktyg leder till att ha en stor påverkan över 

beslutsprocessen, konsumentbeteendet och köpkraften.80 

 

Poängsystemet TripCollective kan beskrivas som ett verktyg som agerar som en förlängning 

av ett omdöme. Det upplevda risktagandet förminskas ytterligare av att skribenter vid 

TripAdvisor likaså blir bedömda, vilket bland annat sker genom hjälpsamhetsröster som kan 

erhållas från resesidans övriga medlemmar. Poängsystemet TripCollective agerar som ett 

system med underliggande motivationsfaktorer som påverkar konsumenter i 

efterkonsumtionsfasen. Motivationsfaktorerna utgörs bland annat av poäng och märken, som 

har till syfte att skapa en hemsida med aktiva medlemmar. Detta sker genom att 

poängsystemet kan förhöja en medlems status inom den kollektiva enhet hemsidans 

medlemmar utgörs av. 

                                                 
77 Abubakar, M.A. Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism 

perspective. 2016, s. 193. 
78 TripAdvisor. Tripcollective. 2017. (Hämtad 2017-04-18). 
79 Xiang, Z., Gretzel, U. Role of social media in online travel information search. 2010, s.179. 
80 Sigala, M.  Preface Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing the role of 

travelers. 2011, s. 607. 
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Införlivandet av poängsystemet TripCollective medför likaså att TripAdvisor som hemsida 

kan framhäva sig själv som en pålitlig recensionsplattform genom medlemmars aktivitet 

online. Poängsystemet är därmed ett sätt för TripAdvisor att skapa ett engagemang som bidrar 

till att mätbara parametrar uppstår. Parametrarna förenklar för konsumenten genom att de kan 

bilda sig en uppfattning gällande om de upplever ett omdöme vara trovärdigt eller av god 

kvalitet. TripAdvisor har en god förståelse över hur viktigt det är för att framhäva sig för att 

konkurrera med liknande resesidor. Detta påvisar den kunskap TripAdvisor har om sin 

kundbas och hur de har anpassat sig till utvecklingen av Web 2.0. De är medvetna om att, som 

Filieri, Alguezaui och McLeay påtalar att en konsument spenderar mycket tid på att finna 

omdömen som de anser vara av högsta möjliga kvalitetsnivå.81 TripAdvisor som hemsida kan 

utmärka sig förhållande till andra hemsidor som inte tillämpar liknande poängsystem. 

Systemet bidrar även till att skribenter vid hemsidan motiveras till att uttrycka sig om en 

destination eller verksamhet, vilket ytterligare stärker TripAdvisors position i relation till 

andra hemsidor som inte gör detta. 

 

5.2 TripAdvisors recensionsverktyg 

För att skriva omdömen och ta del av TripAdvisors recensionsverktyg måste ett konto skapas 

vid hemsidan. Recensionsverktyget består av ett antal riktlinjer och förslag att följa. Enligt 

hemsidan anses utformade riktlinjer och förslag vara nödvändiga och relevanta vid skrivning 

av omdömen. Om riktlinjer inte följs är det inte möjligt att publicera det skrivna omdömet.82 

 

Ett omdöme ska vara på minst 35 ord. TripAdvisor motiverar att genom riktlinjen skapas en 

så tydlig bild som möjligt för läsaren. Även om omdömet består av skribentens egna ord och 

dess erfarenheter kan TripAdvisor ha en inverkan på skribenten genom att uppmuntra läsaren 

i omdömesfältet att berätta om upplevelsen med förslag som Rummet, Platsen och 

Bekvämligheten eller att Sammanfatta dess besök eller lyfta fram något intressant i 

rubrikfältet. Förslagen presenteras inte för en skribent som väljer att publicera ett omdöme via 

TripAdvisors app. Omdömessidan uppmuntrar även en skribent att utveckla omdömet med 

motivationen att det kan hjälpa andra resenärer att välja ett ”perfekt hotell”. De riktlinjer som 

är obligatoriska att följa för att omdömet ska vara möjligt att publicera är bland annat 

totalbetyg av upplevelse med gradering från ett till fem, vilket motsvarar hemskt till utmärkt. 

Vidare ska skribenten påvisa i vilket syfte den reste med valmöjligheterna Jobb, Par, Familj, 

Vänner eller Ensam. Likaså ska månad och år redogöras för när resan ägde rum. Utöver detta 

existerar rubriker som en skribent kan välja att besvara. Frågor som berörs gäller 

tillgänglighet av kostnadsfritt wifi och hur en gäst upplever hotellets prisnivå med tillgängliga 

valmöjligheter Budget, Mellanklass samt Lyx. För bedömning av kategorierna Service, 

Renlighet samt Sovkvalitet är skalan för gradering även här hemskt till utmärkt.83 Dessa 

                                                 
81 Filieri, R., Alguezaui, S., McLeay, F. Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards 

consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. 2015, s.174-175. 
82 TripAdvisor. Uppgifterna från dig är verkligen till hjälp för andra resenärer. 2017. (Hämtad (2017-04-18). 
83 TripAdvisor. Uppgifterna från dig är verkligen till hjälp för andra resenärer. 2017. (Hämtad (2017-04-18). 
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valbara rubriker är inte tillgängliga om skribenten väljer att skriva ett omdöme via 

TripAdvisors app.84 

 

TripAdvisor har som avslutande och obligatorisk del vid skrivning av omdömen att dess 

skribenter ska intyga att omdömet är baserat på egen erfarenhet och att det är baserat på deras 

ärliga åsikt om hotellet utan anknytning till företag. Trots att TripAdvisor betonar nolltolerans 

till falska omdömen och att det ska baseras på en skribents egna erfarenheter är det intressant 

att notera hur TripAdvisor har som möjlighet att påverka en skribents skrivna omdöme genom 

förslag på vad som kan skrivas. På nästkommande sida presenteras ett citat från TripAdvisor 

som påvisar detta:85 

 

Jag intygar att detta omdöme är baserat på min egen erfarenhet och är min ärliga åsikt om hotellet, och att jag 

inte har någon personlig eller affärsmässig anknytning till företaget och inte heller har erbjudits förmåner eller 

ersättning från företaget för att skriva detta omdöme. Jag förstår att TripAdvisor har nolltolerans när det gäller 

falska omdömen. 

 

Xu förklarar att ett omdömes trovärdighet bedöms utifrån om skribenten anses vara trovärdig. 

Som tidigare nämnts och diskuterats kan TripAdvisors medlemmar agera som ett verktyg för 

att förstärka hemsidans trovärdighet.86 Detta genom att hemsidan bistår med ett poängsystem 

samt ett antal olika märken som uppmuntrar dem att engagera sig inom hemsidan. 

Recensionsverktyget kan likaså agera som ett verktyg för att en användare vid TripAdvisor 

ska skapa sig en uppfattning om resesidan. Syftet med verktyget tenderar således att bli en 

slags grindvakt som har en effekt gällande hur en turist agerar på resesidan under såväl 

konsumtions- och efterkonsumtionsprocessen. Detta skildrar sig genom riktlinjer som en 

skribent inte kan avvika från och genom att hänvisa denne till hjälpord för att skriva ett 

omdöme och påståenden om att det kan vara till hjälp för andra resenärer. 

 

TripAdvisor betonar att en nolltolerans existerar vad gäller falska omdömen och att de anser 

det vara viktigt att de erfarenheter som förmedlas baseras på en individs egna erfarenheter. 

Nolltoleransen kan relateras till Litwin, Goldsmith & Pan som uttrycker att övriga 

konsumenters upplevelser spelar en allt mer avgörande roll.87 Genom individens röst 

framhäver TripAdvisor sig som en hemsida som uppmuntrar till självständiga röster, men i 

själva verket påverkas de av hemsidans poängsystem och riktlinjer som inte är möjliga att 

avvika från. 

 

5.3 Skribenter vid TripAdvisor 

Vid en verksamhets omdömessida presenteras information såsom den specifika skribentens 

antal skrivna omdömen, foruminlägg, uppladdade bilder samt besökta städer. Hoang talar om 

                                                 
84 Vid observation av TripAdvisors applikation för mobiltelefoner har det inte varit möjligt att erhålla en referens 

som för exempelvis en hemsida. Detta eftersom URL-länkar inte förekommer för applikationer. 
85 TripAdvisor. Uppgifterna från dig är verkligen till hjälp för andra resenärer. 2017. (Hämtad (2017-04-18). 
86 Xu, Q. Should I trust him? The effects of reviewer profile characteristics on eWOM credibility. 2014, s. 136-

137. 
87 Litwin, S., Goldsmith, R.E., Pan, B. Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. 2000, 

s. 458. 
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öppenhet som variabel för läsarens tillit till skribenten och med det menas bland annat 

nyfikenhet.88 Om en skribent påvisar att hen har rest till många städer, kan läsaren uppfatta 

det som att skribenten besitter en nyfikenhet på dess omvärld. Detta kan resultera i att en 

läsares åsikt påverkas gällande om denne upplever en skribent som öppensinnad. Det är även 

möjligt att via omdömessidan besöka en skribents profilsida, där hen presenteras utifrån en 

profilbild som antingen är vald på eget bevåg eller som är TripAdvisors generella profilbild. 

På profilsidan har användare möjlighet att presentera det land samt den hemstad de 

härstammar från. Profilsidan gör det möjligt för en läsare att erhålla en uppfattning om 

skribenten. Exempelvis kan Hoangs teori om läsarens upplevda samhörighet uppstå om 

skribenten är bosatt på en plats som påminner om en läsares demografiska miljö. Vidare 

presenteras skribentens nivå samt erhållna poäng inom TripCollective, antalet skrivna 

omdömen samt mottagna hjälpsamhetsröster. Det är även på en skribents profilsida som de 

olika märkena inom TripCollective presenteras. 

 

Vid TripAdvisor är det möjligt när för dess användare som skriver ett omdöme att redogöra 

vilken sorts resenär den har varit samt dess resesyfte för specifik resa. På nästkommande sida 

följer en tabell som presenterar aktuella resenärstyper och på vilka språk de 152 insamlade 

omdömena förmedlades på.  

 

Tabell III. Presentation av resenärstyper samt påvisat resesyfte. 
 

Resenärstyp     Resesyfte  

Ensam 3 %    Arbete 8 % 

Arbete 8 %    Fritid 56 % 

Vänner 13 %    Info saknas 36 % 

Familj 17 %      

Par 23 %      

Info saknas 36 %      

 

Som presenterat ovan kan användare vid TripAdvisor förmedla vilken resenärstyp de tillhör 

samt vilket resesyfte som var aktuellt för ett skrivet omdöme om en logiverksamhet. 

Om en konsument läser omdömen där den anser sig ha något gemensamt med skribenten kan 

det leda till att osäkerheten vid val av destination eller logiverksamhet minskar. Den minskade 

osäkerheten uppstår när en läsare kan skapa sig en uppfattning om olika skribenters identitet. 

Vid TripAdvisor blir det möjligt då hemsidan förmedlar en användares hemland, vad för sorts 

resenär den var samt resesyfte. Jalilvand och Samiei påtalar även detta, då de menar att en 

konsument genom eWOM kan uppleva en produkt innan konsumtion och på så sätt minska 

risktagandet.89 Trovärdigheten hos en skribent kan även enligt Hoang utläsas genom den 

identitet som förmedlas och de likheter som finns mellan den som läser omdömet och 

                                                 
88 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015. s. 319-320. 
89 Jalilvand, M.R., Samiei, N. The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. 2012, s. 

592. 
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skribenten.90 Med ovanstående egenskaper: resenärstyp samt resesyfte, kan det exempelvis 

uppstå när en läsare upplever en samhörighet med en viss skribent, såsom att båda delar 

liknande psykografisk eller social bakgrund. Ett exempel kan vara att såväl läsare som 

skribent önskar resa/har rest med familj och i fritidssyfte. Upplevd samhörighet kan bidra till 

att läsaren upplever omdömet som mer trovärdigt. Samhörigheten kan även basera sig i att det 

uppstår en känsla av liknande identiteter där en resa planeras i ett identitetssammanhang som 

utgörs av familjeidentiteten.91 Likaså kan denna typ av samhörighet resultera i att en läsare 

upplever att den information som förmedlas till större grad stämmer överens med existerande 

förväntningar, vilket kan göra att en tillit uppstår. Detta är också något som Hoang pekar på i 

sin forskning. I uppsatsens undersökning valde 36 procent av skribenterna att inte förmedla 

vilken resenärstyp de tillhörde eller i vilket syfte de reste. Dessa omdömen hade kunnat 

upplevas som mer trovärdiga från en läsares perspektiv om skribenter hade valt att förmedla 

egenskaper och därmed göra det möjligt för en läsare att avläsa en skribents identitet och/eller 

avgöra om det existerar likheter dem emellan. 

 

De resenärstyper som var i majoritet löd enligt följande: 1. Par (23 %), 2. Familj (17 %) samt 

3. Vänner (13 %). Eftersom trovärdigheten påverkas av bland annat upplevda likheter mellan 

skribent och läsare kan detta resultera i, beroende på om den förmedlade upplevelsen är av 

positiv eller negativ karaktär, en ökning eller minskning av ovanstående resenärstyper på de 

olika logiverksamheterna. Att köpbeslutet påverkas av konsumentens känsla av tillit till 

skribenten är något som Hoang påtalar i sin studie. 

 

Tabell IV. Presentation av kommunicerat språk samt påvisad härkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

*Övriga språk är tyska, flamländska, italienska, spanska samt danska. 

*Övriga länder är Tyskland, USA, Nederländerna, Australien, Italien, Belgien, Frankrike, Schweiz, Indien, 

Tunisien, Spanien samt Ecuador. 

 

19 av de 152 skribenters ursprung, 33 procent, var från länder där engelska inte är det språk 

som är i majoritet, bortsett från USA samt Indien. Av dessa var det tio individer av annat 

ursprung som valde att inte kommunicera på dess modersmål. Detta kan medföra en positiv 

känsla för läsaren i och med att skribenten kan uppfattas vara intelligent i och med dess 

språkliga egenskaper, vilket bidrar till att en tillit uppstår.92 

                                                 
90 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015. s. 319-320. 
91 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015, s. 319-320. 
92 Hoang, N. The effects of consumer-generated media on Vietnamese travellers' decision making-mediation. 

2015, s. 319-320. 

Språk     Härkomst  

Svenska 61 %    Sverige 58 % 

Engelska 33 %    Storbritannien 7,5 % 

Övriga språk* 6 %    Övriga länder* 10,5 % 

     Info saknas 24 % 
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5.4 Omdömen på TripAdvisor om Stockholms skärgård 

I de 152 omdömen som inhämtades från TripAdvisor var det fyra kategorier som förekom 

främst. Dessa var Restaurang (18 %), Logi (16 %), Värdskap (15 %) samt Miljö (14 %). Åtta 

resterande kategorier som förmedlades genom det insamlade materialet var Aktiviteter (8,5 

%), Förväntningar (6 %), Pris (6 %), Resa (5 %), Målgrupp (4,5 %), Atmosfär (3 %), 

Erfarenhet (2 %) samt Säsong (2 %). Nedan kommer de fyra mest förekommande 

kategorierna att presenteras för att besvara vad skribenter vid TripAdvisor väljer att förmedla 

i dess omdömen om hotell och vandrarhem i Stockholms skärgård. Genom att studera 

omdömen kan verksamhetsägare av en turistisk verksamhet se både vilka brister de har men 

också vad gäster uppskattar. Ägarna kan sedan förändra sina logiverksamheter till det bättre 

vilket kan resultera i att nya kunder attraheras av destinationen och/eller logiverksamheten 

ifråga. Även Sigala påpekar vikten av detta i sin undersökning av Web 2.0, eftersom en 

framtida gäst bedömer det som en tidigare gäst har skrivit i ett omdöme.93 Litwin, Goldsmith 

och Pan framhåller även de betydelsen av omdömen, då en turistisk produkt inte kan värderas 

innan konsumtion94, vilket gör att tidigare gästers bedömning av en verksamhet blir än mer 

viktig. 

 

De faktorer som var avgörande för gästnöjdhet på logiverksamheter i Stockholms skärgård 

var restaurang, logi, värdskap och miljö. De kategorier som Guo, Barnes och Jia kunde se 

som mest förekommande i sin studie var kvalité på värdskap och rumslig upplevelse. De 

menar att det som var minst viktigt för gästen var om den fick valuta för sina pengar.95 Vidare 

menar Shanka och Taylor att de mest förekommande faktorerna i deras undersökning var 

personalens trevlighet, en effektiv in- och utcheckning, en bra restaurang och bar samt en 

trevlig lobby. De minst förekommande faktorerna enligt författarna var tillgängliga 

tvättmöjligheter, bastu och gym, konferensanläggningar, internetuppkoppling samt minibar.96 

Författarna menar att det är viktigt för en verksamhet att identifiera vad deras gäster anser 

vara av störst vikt vid hotellbokning i deras omdömen för att kunna förbättra dess hotell. 

Kategorierna värdskap och logi var frekvent förekommande i ovanstående undersökningar 

och likaså i denna uppsats. Det är även tydligt att en logiverksamhets inredning och standard 

samt hur en gäst blir bemött av personal är viktiga attribut. 

 

Kategori I – Restaurang (18 %) 

Att restaurang var den mest förekommande kategorin i denna undersökning skulle kunna 

förklaras med att skärgårdsöarna i sig inte har så mycket aktiviteter. De omdömen som skrevs 

om verksamheterna berör i stor grad just restaurangerna och deras upplevelser utav dem. 

Även Shanka och Taylor bedömde restaurangen som en viktig faktor för logibesökarna97, 

                                                 
93 Sigala, M.  Preface Special Issue on Web 2.0 in travel and tourism: Empowering and changing the role of 

travelers. 2011, s. 607. 
94 Litwin, S., Goldsmith, R.E., Pan, B. Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. 2000, 

s. 458. 
95 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
96 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128 
97 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128. 



 26 

vilket förstärker bilden av att en bra restaurangupplevelse är av stor vikt vid val av 

logiverksamhet. Att Guo, Barnes och Jia noterade i deras undersökning att måltider och 

frukost först var placerat på 13e respektive 22a plats.98 En förklaring till resultatet skulle 

kunna förklaras med att deras undersökning baserades på 200 000 omdömen från över 100 

olika städer, medan denna undersökning endast undersöker 152 omdömen där 

restaurangupplevelsen utgör en stor del av upplevelsen. Det mest förekommande i denna 

uppsats insamlade omdömena när det gäller ett restaurangbesök på en ö eller på en specifik 

logiverksamhet var beskrivning av erfaren måltid, kvalitetsnivå, atmosfär samt fysisk miljö. 

 

Skribenter talade om externa faktorer som påverkade deras upplevelse, såsom i nedanstående 

presenterat fall, regnoväder. Om logiverksamheten hade tagit hänsyn till och åtgärdat 

problemet menade en av skribenterna att den totala upplevelsen hade förhöjts. 

 

Mitt i middagen (som intas utomhus under tak men utan väggar) drog ett oväder in och alla fick tränga ihop sig 

under taket för att inte bli blöta. Någon form av mobil genomskinlig plastvägg hade förhöjt upplevelsen och 

också förlängt kvällen. Nu gick folk när de ätit klart då det var blött och kallt. 

 

Skribenter påtalade även om hur personal inte tog hänsyn till hur en gäst kunde uppleva dess 

placering i rummet i relation till exempelvis distraherande objekt som kunde påverka gästens 

upplevelse. I detta fall påverkades hen av solljus och spindelväv i fönster vilket gjorde att dess 

matupplevelse upplevdes på ett negativt sätt. 

 

Maten var väldigt god men återigen, dåligt värdskap och smutsiga fönster. Till middagen placerades vi så att 

solen sken direkt i våra ögon och ingen visste hur man skulle justera persiennerna. Sedan placerades vi vid ett 

annat bord vid ett fönster. Fönstret var täckt med spindelväv från utsidan och i spindelväven fanns det miljontals 

flugor för att göra vår middag än mer tilltalande. Jag förstår att fönstrena kanske inte rengörs så ofta men då och 

då skulle spindelväven kunna borstas bort. 

 

Frukosten värderades i en stor del av omdömena i relation till det pris som betalades. Vid 

nämnande av högt pris på frukost påvisades en högre förväntan hos skribenter. Frukosten 

upplevdes i många fall som en låg hantverksnivå och att råvaror snabbt tog slut och inte höll 

den standard som kan förväntas vid en hotellfrukost. Ett missnöje påvisades. Även skribenter 

som innan dess upplevelse hade höga förväntningar på såväl måltid som värdskap påvisade att 

en negativ upplevelse uppstod i relation till frukosten. 

 

Frukosten var en stor besvikelse. När man betalar 995:-/person förväntar man sig lite mer. Endast bröd att rosta 

men brödrosten var trasig, inget kraftigare bröd att välja på. När frågade efter äggen, äggkopparna stod framme 

så fick höra att de var slut vilket inte verkar så troligt i ett restaurangkök, och till sist osten, nog förväntar man 

sig något lite bättre än hushållsost på en frukostbuffé i den här prisklassen?? 

 

Oavsett om pris nämns eller inte så förekommer det ofta att frukosten beskrivs vara av låg 

kvalité och bestå av ett icke varierat utbud. Detta har bland annat kommit till uttryck i ett 

omdöme enligt följande där skribent har skrivit att ”frukosten var endast ok för att kallas 

                                                 
98 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
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hotellfrukost”. I de fall som frukosten benämndes som positiv uppstod det inga kommentarer 

vad gäller logi- eller hotellupplevelsens pris. I dessa fall beskrevs frukosten ofta i relation till 

den miljö och på det sätt som maten serverades: ”De har en ljuvlig grön trädgård där 

frukosten serveras från en liten vagn på morgonen. Kaffe, yoghurt med müsli, mackor och 

kokta ägg. Allt väldigt fräscht och av hög kvalité”. 

 

Skribenter visade i sina omdömen att miljö har en inverkan på deras helhetsupplevelse av ett 

restaurangbesök. Detta var tydligt både genom beskrivningar av hur maten tillagades och 

serverades, men även vid beskrivningar av miljön runtomkring där skribenterna nämnde natur 

och utsikt. Till exempel skrev en person att ”de står med en riktig kolgrill bland borden!” 

vilket bidrog till en förhöjd upplevelse. I ett annat omdöme påvisades att helheten blev positiv 

genom flera, samverkande faktorer: “Det var en vacker dag med en temperatur på 15 grader 

och en lätt vind. Dagen blev ännu bättre med den goda maten och husets vin. Maten, 

värdskapet och stämningen var på topp." 

 

En av skribenterna vid TripAdvisor förmedlade sig ha höga förväntningar efter att ha 

kommunicerat med personal vid logiverksamheten. Personalen kommunicerade att det var 

möjligt att anpassa kosten utifrån gästens önskemål. Dock förmedlade skribenten i omdömet 

att logiverksamheten inte hade den kunskap som var nödvändig då den mat som erbjöds inte 

bedömdes vara lämplig vid graviditet. Skribenten upplevde sig som påfrestande vid kontakt 

med verksamhetens personal och valde att avstå från vidare kommentarer då de vid upprepade 

tillfällen under middagen inte tagit hänsyn till hens önskemål. Vidare förstärktes den negativa 

upplevelsen i detta sammanhang eftersom skribenten hade höga förväntningar i och med det 

höga pris som hade betalats. 

 

När maten upplevdes som positiv nämndes oftast inte priset i relation till upplevelsen utan 

skribenterna berörde snarare kvalitén på det som serverades. I omdömena presenterades 

upplevelsen bland annat på följande sätt ”Utö Värdshus levererar alltid på en hög nivå” eller 

”Kvalitet på råvaror samt tillagning av högsta klass, med väl avvägda viner till”. De 

skribenter som uppfattade måltiden som negativ nämnde i stor utsträckning värdskapet i form 

av att restaurangen upplevdes som underbemannad eller att personal inte hanterade klagomål 

på det sätt som förväntades. 

 

Kategori II – Logi (16 %) 

Vid beskrivning av en logiverksamhet på de olika öarna beskrevs standardnivå, gemensamma 

utrymmen samt existerande bekvämligheter på rum samt om skribenter upplevde sig nöjda 

med vistelsen. 

 

Skribenterna förmedlade i en stor del av fallen att det inte har förekommit en positiv 

logiupplevelse. Såväl städning av faciliteter samt personalens inställning påverkade vistelsen 

negativt. I ett omdöme menar en skribent att hen inte hade en hög förväntan på 

logiverksamhetens standard eftersom det var ett vandrarhem. Trots låg förväntansnivå ansåg 

hen att personalens bristande service var oacceptabel. Bland annat förmedlades 
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bristfälligheter såsom att nödvändiga reparationer inte var genomförda och avsaknad av 

föremål som förväntades finnas vid en logiverksamhet: 

 

I ena stugan var ena sängen trasig så den fick bytas ut. Det saknades glas i båda stugorna och ursäkten var att det 

var att de hade gått sönder under midsommar och personalen tyckte kunde nöja oss med de befintliga 

kaffekopparna. Efter mkt tjat så fick fyra engångsplastglas som skulle få ha hela helgen. 

 

Många av skribenterna förmedlade i sina omdömen att logins standard var enligt förväntan. 

En skribent skrev om ett vandrarhem att "Det här är definitivt ett vandrarhem, så förvänta dig 

inte något annat än ett vandrarhem. Som ett vandrarhem i denna avlägsna miljö gör de ett bra 

jobb". I de omdömen där standardnivån nämndes förmedlade skribenter sig ha en positiv 

helhetsupplevelse och inställning till rummens utformning: "Rummen är små men mysiga, 

fräscha och ljusa". Allmänna utrymmen såsom kök och gemensamma badrum var ett ämne 

som uppkom frekvent där alla förnödenheter beskrevs vara tillgängliga. "Köket var enormt 

och hade allt som behövdes. Även om vandrarhemmet var fullbokad hade du fortfarande 

utrymme för att tillaga och förvara din mat”. Även de skribenter som skriver omdöme om ett 

hotell menar att rummens standardnivå är acceptabel, "Rummen är enkla men har fortfarande 

allt som är nödvändigt". 

 

Filieri påvisar att över 80 % spenderar god tid på sig att finna rätt produkt och destination 

online. Detta genom att besöka i genomsnitt 26 hemsidor under en tvåtimmarsperiod. 99  

Därmed kan de individer som läser denna typ av omdömen i sin tur blir mer toleranta vad 

gällande skärgårdens aktuella förutsättningar då deras förväntansnivå är anpassad utifrån vad 

som har förmedlats i tidigare omdömen. Resultatet kan bli att upplevelsen trots negativa 

företeelser kan upplevas som positiv jämförelsevis med en resenär som inte är medveten om 

och exempelvis förväntar sig en högre kvalitetsnivå gällande verksamhetens standardnivå på 

logi. 

 

Det skifte som existerar idag vad gäller massturism till nischad turism och att ett turistföretag 

måste förhålla sig till individers specifika behov100 kan vara en tuff utmaning för turistiska 

företag på skärgårdsöar. I och med att konsumenters omdömen som har skapats online har en 

stor påverkan över andra konsumenters resebeslut101 är det viktigt att som reseproducent agera 

i relation till de omdömen som uppstår och anamma vad som sägs i dessa för att därmed 

uppfylla de behov som dagens resenärer påvisar. Detta kan i sin tur bidra till en mer positiv 

upplevelse som generera mer positiva omdömen. 

 

Att som reseföretag vända tidigare och framtida resekonsumenter genom hemsidan 

TripAdvisor kan vara en svårighet, då det trots möjlig kommunikation med konsumenter om 

eventuella förändringsåtgärder existerar en mening om att andra konsumenter är mer 

                                                 
99 Filieri, R., Alguezaui, S., McLeay, F. Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards 

consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. 2015, s.174. 
100 O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing, 2011, 225-226. 

Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 
101 Yoo, K., Gretzel, U. Influence of personality on travel-related consumer-generated media creation. 2011, s. 

609. 
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trovärdiga då de anses bidra med opartisk information som inte är för egen vinning. 102 Men 

även om det finns svårigheter vad gäller detta så är det möjligt att se de fördelar Wang, Yu 

och Fesenmaier påtalar med Web 2.0. 103 Däribland att företag nu på ett tillgängligt sätt får 

kunskap om vad konsumenter anser och kan därmed ta action i relation till vad som sägs och 

utveckla sin verksamhet i relation till vad dagens konsumenter förväntar sig och förstärka 

existerande produkter. 

  

Kategori III – Värdskap (15 %) 

Det tydligt märkbara som uppkom vid tal om värdskap berörde till stor del om 

personalstyrkans serviceanda samt deras sätt att bemöta gäster i olika situationer utifrån deras 

behov och förväntningar. 

 

Personalens serviceanda var ett genomgående inslag i de omdömen som talade om 

värdskapet. Personalen beskrevs som positiv och tillgänglig med en vänlighet och en ”perfekt 

attityd”. I ett sammanhang förmedlades likaså en förvåning över personalens vänlighet, vilket 

hen upplevde vara ovanligt i skärgården: ”Vi stannade för endast en natt och var positivt 

överraskade av personalens vänlighet vilket är ovanligt på andra platser i skärgården”. 

Serviceandan påvisades hos personal och uppmärksammades av olika skribenter genom bland 

annat personalens entusiasm till att beskriva olika platser att besöka och korrigera pris på 

bokningar som hade gjorts på ett felaktigt sätt av gäster ifråga. 

 

Personalen var väldigt serviceinriktad och visade oss gärna var kunde cykla och bada på en karta.  fick barnpris i 

efterhand trots att missat att boka som man skulle och behövde bara betala för cyklar ett dygn även att hade dem 

längre. 

 

I de sammanhang som värdskapet påtalades i en negativ bemärkelse var ett av de främsta 

problemen att personalen inte hade förmågan att läsa av en gästs behov och bemöta denne på 

det sätt som förväntades i olika uppkomna situationer, vilket resulterade i att de kunde 

upplevas som okänsliga och reaktionslösa. Vidare uppmärksammades även bristande 

engagemang hos personal, där dessa upplevdes prioritera deras egna behov före gästens. 

 

Jag mailade ett klagomål. Vet du vad de föreslog? En gratis weekendvistelse. Jag hade en aning om att när 

gruppen bokades in så visste administrationen, mer eller mindre, vad vi skulle råka ut för. Hur vågar de? Så 

okänsligt och olämpligt att förövrigt föreslå som kompensation en vistelse som jag endast kan beskriva som att 

vara fast i en mardröm. 

 

Värdskapet upplevdes som negativt vid ett omdöme när en skribent fick betala för vistelsen på 

grund av sen avbokning, trots förmedlad avbokningspolicy. Skribenten upplevde detta som 

ogeneröst och var oförstående till policyn i och med att verksamheten ifråga var nästintill tom 

på gäster. Skribenten påvisade att hen hade accepterat situationen och hade lämnat 

logiverksamheten med ett positivt intryck om personal på något vis hade visat sig förstående 

                                                 
102 O’Connor, P., Wang, Y., Xu, L. Web 2.0, the Online Community and Destination Marketing, 2011, 225-226. 

Wang, Y., Pizam, A. (red.). Destination marketing and management: theories and applications. 
103 Wang, Y., Yu, Q., Fesenmaier, D.R. Defining the virtual tourist community: implications for tourism 

marketing. 2002, s. 414. 
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till den uppkomna situationen, genom att exempelvis erbjuda ett presentkort för middag på 

hotellet. Vidare förmedlades att händelsen resulterade i att de inte var lika förlåtande gällande 

situationer de upplevde som negativa och var inte mottagliga för senare händelser som var av 

positiv karaktär. Genom ett flertal omdömen blir det tydligt att skribenter har en hög 

acceptansnivå vad gäller problem som kan uppkomma, och menar att det i slutändan inte är 

problemet som är avgörande. Det som är avgörande är hur problemet hanteras av personalen. 

 

Med tanke på att hotellet var nästintill tomt, och att vi endast blev två istället för fyra för middag och frukost så 

var attityden förvånansvärt ogenerös. Om vi istället hade blivit erbjudna ett presentkort för två för ett senare 

tillfälle, eller en symbolisk prisnedsättning av “paketpriset”, så hade vi lämnat hotellet glada och hade med stor 

säkerhet glömt bort lukten av mögel på spaavdelningen (där toaletten var det enda ombytesrummet), det höga 

tillkostnadspriset för att “hyra” en badrock och de små hotellrummen. Istället hade vi kommit ihåg den vänliga 

flickan som serverade oss en väl tillagad och kreativ middag, de vackra vyerna och den generösa frukosten. 

 

Då Jalilvand och Samiei beskriver att en turistisk produkt är av en immateriell karaktär och 

inte kan bedömas innan den har upplevts, blir andra konsumenters upplevelse av till exempel 

en hotellövernattning än mer viktig.104 Värdskapet på ett hotell eller vandrarhem blir då något 

som en framtida konsument kan värdera utifrån de omdömen som andra konsumenter delger 

på hemsidor som TripAdvisor.  

 

Det har även forskats kring hur omdömen skrivna av andra konsumenter anses vara mer 

trovärdiga än recensioner skrivna av ett företag.105 Detta kan man tänka blir viktigt när det 

kommer till kategorin värdskap, speciellt i förhållande till att den turistiska produkten är 

förgänglig i sin natur.106 I och med det kan man tänka att de omdömen som skrivits på 

TripAdvisor rörande hur tidigare besökare blivit bemötta är av stor vikt för framtida 

konsumenter och deras val av hotell eller vandrarhem. Ytterligare en faktor som bidrar till att 

att omdömen rörande värdskap blir viktiga för framtida konsumenter är att 

logiverksamheternas lokalisering, nämligen skärgården. Resenärer har mindre valmöjligheter 

och kan inte lika lätt byta varken hotell eller ö. Vidare blir omdömen då också en viktig del 

för logiverksamhetsägare att ta del av. Xiang och Gretzel pekar på just vikten av förståelse för 

hur internet förändras och vad som genererar specifika recensioner för en logiverksamhet, och 

hur dessa kan påverka en framtida konsument att agera.107  

 

Kategori IV – Miljö (14 %) 

Miljö är en faktor som i denna studie har varit frekvent förekommande, men i undersökningar 

genomförda av Shanka och Taylor samt Giu, Barnes och Jia har de inte har varit så pass 

                                                 
104 Jalilvand, M.Z., Samiei, N. The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. 2012, s. 

592-593. 
105 Filieri, R., Alguezaui, S., McLeay, F. Why do travelers trust TripAdvisor? Antecedents of trust towards 

consumer-generated media and its influence on recommendation adoption and word of mouth. 2015, s.175. 
106  Jalilvand, M.Z., Samiei, N. The impact of electronic word of mouth on a tourism destination choice. 2012, s. 

592-593. 
107 Xiang, Z., Gretzel, U. Role of social media in online travel information search. 2010, s.179. 
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förekommande att de har inkluderats.108 Även detta skulle kunna förklaras med att turister 

som reser till skärgårdsöar gör det i syfte av att befinna sig i just en skärgårdsmiljö. Många 

utav omdömena nämner miljön som vacker, och beskriver de olika egenskaper skärgårdens 

miljö besitter. I undersökningarna av Shanka och Taylor samt Guo, Barnes och Jia var det 

hotellets miljö som nämndes, med till exempel en fin lobby som faktor109. Vid beskrivning av 

miljön på skärgårdsöarna beskrev skribenterna mestadels den omkringliggande naturen, men 

också om det fanns andra verksamheter på ön bortsett från logiverksamhet eller tillhörande 

restaurang. 

 

De allra flesta skribenter beskrev naturen på den ö de besökte på olika sätt. En del av dem gav 

detaljerade beskrivningar av omgivningarna med redogörelser av bland annat vandringsleder 

och badplatser. Andra skribenter valde istället att beskriva vad som fanns i direkt anslutning 

till logiverksamheten, exempelvis: ”Utanför husen finns det utemöbler och nära till klipporna 

och havet”. Många av skribenterna beskrev skärgårdsmiljön som positiv, ”Utsikten är 

fantasisk” samt ”Lidö värdshus ligger vackert vid havet med fantastiska områden av skog, 

ängsmarker och klippor att vandra på." Mindre förekommande är omdömen där skribenten 

skriver något negativt om miljön, men i de fall där det ändock nämns skriver personen, 

”omgivningen är inte speciellt spännande”. 

 

En del av skribenterna tog upp övriga verksamheter som var belägna på öarna som en positiv 

och förhöjande faktor för deras totala upplevelse av vistelsen. Bland annat valde skribenterna 

att förmedla att ”Det är samma personer som driver vandrarhem, handelsbod, café och 

restaurang på ön” samt att en " Välsorterad affär finns vid hamnen". Som det påvisas i 

omdömena ovan är det möjligt att se att de konsumenter som upplevde produkten eller 

tjänsten som dyr hade högre förväntningar. Det är därmed möjligt att konstatera att det som 

beskrivs i omdömena påverkas bland annat av priset eftersom det bidrog till att högre 

förväntningar uppkom hos konsumenten. Likaså har hur en produkt eller tjänst presenteras en 

påverkan på skribenters förväntansnivå, vilket bland annat beskrevs av en skribent enligt 

följande ”frukosten var endast ok för att kallas hotellfrukost”. Det är därmed möjligt att 

utifrån insamlat material konstatera att en konsuments behov som skapats av förväntan kan 

påverka om hen väljer att förmedla ett positivt eller negativt omdöme. 

 

Guo, Barnes och Jia menar i sin undersökning att konsumenter som skriver omdömen 

utvärderar upplevd gästnöjdhet av besökt logiverksamhet utifrån den uppfattning de har om 

ett hotells egenskaper.110 Att erbjuda vad som förväntas hos en konsument är en svårighet att 

överkomma i och med att den turistiska produkten är, som förklarat av Litwin, Goldsmith och 

                                                 
108 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128; Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and 

reviews: Tourist satisfaction analysis using latent dirichlet allocation. 2017, s. 473 
109 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128; Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and 

reviews: Tourist satisfaction analysis using latent dirichlet allocation. 2017, s. 473 
110 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 467 
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Pan, av immateriell karaktär och därmed inte möjlig att bedöma innan konsumtion.111 Enligt 

Collie är det 65 procent som söker information online om en destination och dess turistiska 

produkter och tjänster. Eftersom 69 procent av dessa konsumenter baserar dess resebeslut på 

information som bland annat förmedlas genom omdömen är det därmed viktigt att det som 

erbjuds innehar den kvalité som förväntas.112 Detta i relation till det pris och det som 

logiverksamheter förmedlar att de erbjuder. Detta kan förstärkas ytterligare av Litwin, 

Goldsmith och Pan som menar att tidigare konsumenters upplevelser av just turistiska 

produkter och tjänster spelar en allt mer avgörande roll113 samt av Abubakar och Ilkan som 

talar om att eWOM är allt mer viktig inom turismnäringen då den turistiska produkten är 

förgänglig i dess natur.114 

  

                                                 
111 Litwin, S., Goldsmith, R.E., Pan, B. Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. 2000, 

s. 458. 
112 Get on. Internet Leads Travel. 2017. (Hämtad: 2017-09-04) 
113 Litwin, S., Goldsmith, R.E., Pan, B. Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. 2000, 

s. 458. 
114 Abubakar, M.A. Impact of online WOM on destination trust and intention to travel: A medical tourism 

perspective. 2016, s. 193. 
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6. Sammanfattande diskussion 
Nedan redogörs den slutliga sammanfattande diskussionen där slutsatser, kunskapsbidrag 

samt förslag till fortsatt forskning presenteras. 

 

6.1 Slutsatser 

De riktlinjer TripAdvisors recensionsverktyg har utformat påverkar en skribent genom att 

denne måste anpassa sig utifrån de riktlinjer som har utformats. Om detta inte genomförs blir 

ett omdöme inte publicerat. Utöver det bistår TripAdvisors omdömesverktyg med förslag som 

kan påverka vad en skribent väljer att förmedla i dess omdöme. Även om förslagen inte är 

obligatoriska att följa kan det påverka skribenten genom att hen uppmuntras till och blir varse 

om ett antal teman som verktyget föreslår: Rummet, Platsen och Bekvämligheten. 

 

Genom att samla in omdömen om logiverksamheter på skärgårdsöar vid TripAdvisor 

framkom det att fyra huvudkategorier var av återkommande karaktär bland skribenter. 

Kategorierna var Restaurang (18 %), Logi (16 %), Värdskap (15 %) samt Miljö (14 %). 

Förutom de fyra huvudkategorier var även åtta kategorier med färre omnämnanden aktuella: 

Aktiviteter (8,5 %), Förväntningar (6 %), Pris (6 %), Resa (5 %), Målgrupp (4,5 %), 

Atmosfär (3 %), Erfarenhet (2 %) samt Säsong (2 %). Skribenterna förmedlade i 

huvudkategorierna sina åsikter där det var möjligt att avläsa att restaurangupplevelsen var 

viktig för dem. De skildrar personalens beteenden, hur maten smakade och hur den 

serverades. Skribenterna förmedlade även deras åsikter kring logi, där de bland annat 

förmedlade rummets utformning och vad de ansåg saknades på rummen. Angående värdskap 

beskrev skribenterna till stor del personalens serviceanda samt om personalen kunde 

tillgodose skribentens behov och förväntningar inför och under vistelsen. Rörande miljön på 

öarna beskrev skribenterna den utifrån en estetisk aspekt och även tillgängligt utbud såsom 

handelsbodar, caféer, muséer och vandringsleder. 

 

Erhållet resultat stämmer till viss del överens med vad Shanka och Taylor115 samt Guo, 

Barnes och Jia116 påvisar i deras studier rörande vad skribenter väljer att förmedla i omdömen 

om logiverksamheter. De resultat som har framkommit i dessa undersökningar stämmer 

överens med tidigare forskning, där värdskapet konstaterats vara en utav de främsta 

faktorerna för gästnöjdhet. I genomförd undersökning påvisades att skribenterna ansåg att 

personalens förmåga att förstå sina gästers behov var av stor vikt. Faktorn logi var 

förekommande i alla tre undersökningar, vilket är förväntat eftersom dessa tre undersökningar 

rör just logiverksamheter. Till skillnad från ovan nämnda forskare117 var restaurang och miljö 

två faktorer som var vanligt förekommande. Just de två faktorerna skulle kunna förklaras med 

att utbudet av aktiviteter på de olika öarna är begränsat. I och med det utgör restaurang-

upplevelsen en stor del av helhetsupplevelsen för besökarna. Vidare skulle faktorn miljö 

                                                 
115 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-129. 
116 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
117 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-129; Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and 

reviews: Tourist satisfaction analysis using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
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kunna förklaras vara vanligt förekommande i denna undersökning eftersom skärgårdsmiljön 

skiljer sig avsevärt är från en urban miljö. Att skribenterna tar upp just detta i sina omdömen 

skulle därför kunna ses som något relativt självklart. Studierna av Shanka och Taylor118 samt 

Guo, Barnes och Jia är båda utförda i urbana miljöer, vilket skulle kunna medföra att 

skribenterna till deras omdömen inte väljer att diskutera den omkringliggande miljön. 

 

Det risktagande och den osäkerhet som en konsument upplever vid konsumtion av en turistisk 

produkt eller tjänst kan reduceras genom att erhålla en förhandsupplevelse förmedlad genom 

en skribents omdöme. Poängsystemet TripCollective bidrar ytterligare till att det upplevda 

risktagande en konsument upplever förminskas. Detta genom att göra det möjligt för denne att 

bedöma en skribents trovärdighet genom att ta del av bland annat hjälpsamhetsröster och de 

olika nivåer en skribent kan befinna sig inom, baserat på dennes engagemang inom 

TripAdvisor. Utifrån detta kan det därmed konstateras att poängsystem och hjälpsamhets-

röster är nödvändiga faktorer för att omdömen vid TripAdvisor ska bidra till att det upplevda 

risktagandet gällande en produkt minskar. 

 

6.2 Kunskapsbidrag 

Det empiriska material som har presenterats i denna uppsats har berört TripAdvisors 

recensionsverktyg och dess poängsystem TripCollective. Vidare presenterades även en 

summering av vad skribenter på TripAdvisor har valt att förmedla i dess omdömen och vilka 

teman som har varit mest förekommande gällande vad skribenter väljer att förmedla. 

Skribenters resesyfte och vilken resenärstyp dessa tillhör har även presenterats. 

 

6.2.1 Bidrag till forskningen 

Papathanassis och Knolle menar att studier rörande recensioner online och deras påverkan på 

konsumenter är ett relativt outforskat område.119 Denna undersökning kan därför belysa ämnet 

ytterligare genom att studera hur omdömen vid TripAdvisor skapas samt hur de kan påverka 

en konsument att konsumera. 

 

Vidare kan uppsatsen bidra till forskningen genom att förmedla vilka variabler som har visat 

sig vara mest förekommande och spela en avgörande roll för gästnöjdhet. Eftersom insamlade 

omdömen enbart berör logiverksamheter på skärgårdsöar uppstod vissa skillnader i resultatet 

gentemot de variabler som Shanka och Taylor120 samt Guo, Barnes och Jia121 kunde urskilja 

genom respektive undersökningar. Undersökningarna som genomfördes av ovanstående 

forskare rörde logiverksamheter i urbana miljöer, vilket medförde en annan typ av variabler 

som i erhållet resultat inte var förekommande. Därmed skulle denna undersökning kunna 

                                                 
118 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 126. 
119 Papathanassis, A., Knolle, F. Exploring the adoption and processing of online holiday reviews: A grounded 

theory approach. 2011, s. 215. 
120 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127-128. 
121 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 477. 
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bidra med en förståelse för vad gäster på logiverksamheter i Stockholms skärgård anser vara 

mest viktigt för att gästnöjdhet ska uppstå. 

 

6.2.2 Bidrag till turismnäringen 

De omdömen som har presenterats kan bidra till att aktörer i Stockholms skärgård har 

möjlighet att utveckla deras logiverksamheter med hänsyn till vad en skribent förmedlar. 

Genom presenterat resultat påvisas vad som är av återkommande karaktär i de olika 

omdömena. För en aktör blir det möjligt att prioritera olika åtgärdspunkter i relation till vad 

en konsument värderar. Genom att vidta åtgärder för att förbättra omnämnda kategorier kan 

en ökning av positiva omnämnanden vid TripAdvisor genereras, och därmed en ökad 

tillströmning av besökare. 

 

Genom presentation av resenärstyp, resesyfte samt språk och härkomst bistås aktörer i 

Stockholms skärgård med en kartläggning över vilka målgrupper som är aktuella. 

Presentationen bidrar därmed till att anpassning kan uppstå för logiverksamheters operativa 

drift, marknadsföring och kommunikativa ansats. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie undersöktes endast öar i Stockholms skärgård utan broförbindelse. För att 

förlänga den forskning som har bedrivits inom detta fält skulle det vara av vetenskapligt 

intresse att undersöka om det resultat som har framkommit även kan appliceras på övriga 

skärgårdsområden, såsom Göteborgs skärgård och det finska skärgårdshavet. En sådan 

forskning skulle bidra till att klargöra om det forskningsresultat som har framkommit i denna 

uppsats även är aktuell vid övriga skärgårdsområden. Vidare skulle forskningen bistå med en 

tydlig kartläggning över vad konsumenter väljer att förmedla i deras omdömen om den 

skandinaviska skärgården. 

 

Som framkommit i kapitel 2. Metod finns det ungefär 400 tillgängliga omdömen på 

TripAdvisor rörande logiverksamheter i Stockholms skärgård. Eftersom forskning har påvisat 

att läsare av omdömen endast läser de två första sidorna av en hemsida insamlades endast 

omdömen presenterade på en logiverksamhets två första sidor. Därmed utgjordes 152 

omdömen som grund för denna undersökning. Detta kan ses som en svaghet eftersom den 

information som finns kan anses vara bristfällig eller inte tillräckligt aktuell. Som fortsatt 

forskning inom ämnet kan därför omdömen rörande fler öar i den skandinaviska skärgården 

användas och på så sätt förstärka forskningen och det resultat som har uppkommit. 

 

Inom denna uppsats ramverk genomfördes en observation av TripAdvisors recensionsverktyg 

och dess poängsystem TripCollective. Likaså genomfördes en innehållsanalys av 152 

omdömen vid TripAdvisor. För att erhålla en djupare förståelse över hur TripAdvisor kan 

påverka en skribent skulle intervjuer med hemsidans medlemmar vara av intresse att 

genomföra. Sådana intervjuer skulle kunna bidra till insikt rörande hur läsare tolkar omdömen 

samt hur de uppfattar betygsystemet TripCollective. Dessutom skulle skribenter kunna bistå 

med information gällande hur dessa förhåller sig till recensionsverktyget och om de lägger 

stor vikt vid vad som kommuniceras av TripAdvisor vid genomförande av ett omdöme. 
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Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att undersöka hur aktörer som bedriver 

logiverksamheter i skärgården förhåller sig till hemsidor som förmedlar omdömen skrivna av 

konsumenter, såsom denna uppsats undersökta resesida TripAdvisor. Den sortens forskning 

skulle kunna bistå med information gällande hur omdömen värderas och hanteras av aktörer i 

skärgården.  
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Bilagor 
Bilaga I - Kodningsschema för omdömen vid TripAdvisor 

 

Kategori     

1. Aktiviteter Kod: 

Aktiviteter ö 

Kod: Aktiviteter 

logi 

 

2. Atmosfär Kod: Känsla 

av ö/logi 

Kod: Andra 

personers 

påverkan vistelse 

 

3. Erfarenhet Kod: 

Erfarenhet 

Stockholms 

skärgård 

Kod: Erfarenhet 

specifik 

skärgårdsö/logi 

 

4. 

Förväntningar 

Kod: 

Förväntan 

uppfylld 

Kod: Förväntan 

inte uppfylld 

 

5. Logi Kod: 

Standard rum 

Kod: Allmänna 

utrymmen 

Kod: Beskrivning 

rum 

6. Miljö Kod: Natur Kod: Utbud  

7. Målgrupp Kod: Vem är 

skribent? 

Kod: Vem 

passar ön för? 

 

8. Resa Kod: 

Beskrivning 

Resa till/från 

ö 

  

9. Restaurang Kod: 

Beskrivning 

av det fysiska 

rummet 

Kod: 

Beskrivning av 

frukost 

Kod: Beskrivning av 

lunch/middag 

10. Säsong Kod: 

Högsäsong 

Kod: Lågsäsong  

11. Pris Kod: Åsikt 

prissättning 

Kod: 

Beskrivning av 

prissättning 

 

12. Värdskap Kod: 

Personal 

uppfyller 

gästens 

behov 

Kod: Personals 

serviceanda 

Kod: Kartor, 

vägbeskrivning, 

skyltning på ö 

  



 

Bilaga II - Guo, Barnes och Jias faktorer för gästnöjdhet 

 

Problems checking in and out 

Poor reviews 

Resort facilities 

Satisficing 

Poor communication 

Homeliness 

Bathroom problems 

Poor room experience 

Events management 

Location of hotel 

Car parking 

Transport 

Dining 

Return visits 

Style and décor 

Guest facilities in hotel 

Location in building 

Apartments 

Recommendation 

Natural beauty 

High standards 

Breakfast 

Nightlife 

Over-priced 

Hotel staff 

Poor value for money 

Size of room 

Visitor suitability 

Weather 

Accomodating pets 

 

*ovanstående faktorer presenteras i hierarkisk ordning122  

                                                 
122 Guo, Y., Barnes, S.J., Jia, Q. Mining meaning from online ratings and reviews: Tourist satisfaction analysis 

using latent dirichlet allocation. 2017, s. 473. 



 

Bilaga III - Shanka och Taylors faktorer för gästnöjdhet 

 

24 hour reception 

Dry cleaning 

Sauna & gym 

Taxi booking 

On-site parking 

Business facilities 

Safe deposit boxes 

Restaurant & bar 

Tour bookings 

Mini bar 

Internet connection 

In-house movies 

Personal safe 

Long bath 

IDD 

Friendly front office staff 

Efficient check-in/out 

Lobby ambience 

 

*ovanstående faktorer presenteras utan inbördes hierarkisk ordning123 

                                                 
123 Shanka, T., Taylor, R. An Investigation into the Perceived Importance of Service and Facility Attributes to 

Hotel Satisfaction. 2014, s. 127. 
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