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FÖRORD 

Studien är genomförd av en student från Södertörns Högskola höstterminen 2017 i ämnet 

Företagsekonomi. 

Denna process har varit mycket intressant och lärorik.  

Jag vill börja med att tacka alla som medverkat i studien och tagit sin tid till att dela med sig av sina 

erfarenheter, vilket har varit essentiellt för att kunna genomföra undersökningen. 

För sin goda konstruktiva kritik vill jag tacka mina opponenter. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Carina Holmberg för en genomgående vägledning och 

kunskapsdelning som har varit väldigt betydande för utvecklingen av studien. 
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SAMMANFATTNING 

För många resenärer är internet den främsta källan att använda sig av vid bokning av resor och 

turismtjänster. Detta har i sin tur bidragit till nya sätt att samla information på inom turismbranschen. 

Ett av dessa sätt är via recensioner som är internetbaserade, även kallat elektronisk word of mouth 

(eWOM). Syftet med studien är att bidra med kunskap om eWOM uppfattas trovärdigt nog för att ha 

inflytande på köpprocessen vid bokning av boende. 

 

Studien är baserad på teorier som behandlar köpbeslutsprocessen, eWOMs egenskaper, hur eWOM kan 

utvärderas, positiva och negativa recensioner samt falska recensioner. Utifrån dessa teorier har en 

kvalitativ forskningsmetod tillämpats genom åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna bestod 

av tre till åtta frågor per teman utifrån teorierna nämnda ovan.  

 

Studiens urval är baserat på att endast undersöka webbplatsen Tripadvisor, privatresenärer som reser 

minst två gånger per år och som vid något tillfälle har använt sig av Tripadvisor. Resultatet indikerar att 

respondenterna har en positiv syn till eWOM och det är en del av deras köpbeslutsprocess vid bokning 

av boende dock är det inte den enda källan som de använder sig av för att komma fram till ett beslut. 

Kommunikationssättet är ett smidigt sätt att samla information på och trots att det sprids anonymt anses 

det inte vara tvivelaktigt. Resultatet visar även att det är viktigt att se om recensionerna överensstämmer 

med varandra samt att läsa både positiva och negativa recensioner.  
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ABSTRACT 

Title: Electronic word of mouth, a qualitative study about consumers’ decision-making process 

when booking accommodation 

Language of text: Swedish 

 

The internet is for many travelers the main source for booking trips and tourism services, which has 

contributed to new ways of gathering information in the tourism industry. One of these ways is through 

onlinebased reviews, also called electronic word of mouth (eWOM). The aim of this study is to 

contribute with knowledge if eWOM is perceived to be credible enough to influence the purchasing 

process when booking accommodation. 

 

This study adopts theories that illustrates the purchasing decision process, electronic word of mouth's 

characteristics, how eWOM can be evaluated, positive and negative reviews as well as fake reviews. 

Based on these theories a qualitative research method has been applied containing eight semistructured 

interviews. The interview questions consisted of three to eight questions per theme based on the 

mentioned theories. 

 

The study's selection is based on the website Tripadvisor and private travelers who travel at least twice a 

year and have used Tripadvisor before. The result indicates that the participated respondents have a 

positive view of eWOM and it is part of their purchasing decision-making process when booking 

accommodation, however, it is not the only information source they use. According to the respondents 

the communication method is a convenient way of gathering information and despite being spread 

anonymously it is not considered to be doubtful. The result also shows that it is important to evaluate if 

the reviews are consistent with each other and it is significant to read both positive and negative reviews. 

 

 

Keywords: electronic word of mouth, reviews, purchasing process, decision-making process, 

accommodation, Tripadvisor
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund  

Turistindustrin är idag en av de störst växande sektorerna (Nuraeni, Arru & Novani 2015). Den 

internationella turismen har bidragit till starka ekonomiska framgångar globalt (Tillväxtverket 2016).   

Anledningen till att fler har börjat resa är på grund av bättre ekonomiska förutsättningar och 

demografiska förändringar. Förväntningar av livet har gjort att fler har engagerat sig i att börja resa, 

samt att teknologiska utvecklingar har gjort det effektivt och förhållandevis billigt att vara turist. (Weaver 

& Lawton 2014) Marknadsglobaliseringen har även bidragit till en reformerad turismbransch som anses 

både positiv och negativ med ökande konkurrens mellan aktörer, samt utvecklat virtuella forum som 

underlättar för konsumenter att kommunicera med personer från alla delar av världen. (Buhalis & Law 

2008)  

 

Tillväxtverket (2016) menar att anledningen till en så förändrad turismbransch är på grund av ett 

förändrat beteende hos de som reser. Numera söker och bokar konsumenter annorlunda samt att nya 

sätt att dela med sig av sina upplevelser har tillkommit. Resenärer har börjat att planera och även boka 

sina resor själva, de behöver inte i samma utsträckning ta hjälp av researrangörer eller charterbolag. I 

och med detta ökar antalet vana resenärer som även ställer högre krav på vad som ska inkluderas 

(service, komfort och hållbarhet) så att upplevelsen blir något utöver det vanliga. (Tillväxtverket 2016)  

 

Inom turismbranschen är konsumenter väldigt involverade i informationssökningen, som är ett av de 

steg som en konsument går igenom för att kunna ta ett köpbeslut. Det hävdas att det är den sektorn där 

konsumenter är mest engagerade till att samla information. Resenärers köpbeslutsprocesser är komplexa 

då de innehåller många olika beslut både innan och under resans gång, det kan vara beslut som vart ska 

vi åka, var ska vi bo och vad ska vi upptäcka? Många av dessa beslut som ingår för en resenär kan vara 

högriskbeslut, detta på grund av dess immateriella karaktär, vilket innebär att resenärer på förhand inte 

vet hur bra resan kommer att bli förrän de har upplevt den. (Smallman & Moore 2010) Att köpa 

turismtjänster samt att komma fram till ett beslut som innehåller ett högt engagemang från konsumenten 

bidrar till en emotionell risk (Sotiriadis & Van Zyl 2013). Det är därmed mycket viktigt för resenärer att 

kunna samla samt bedöma information innan ett köp genomförs (Llamero 2014).  
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Tänk dig att du planerar att besöka en annan stad och behöver boka ett boende. Eftersom du aldrig har 

varit på destinationen förut funderar du på hur du ska kunna bestämma var du ska bo. För att få hjälp i 

ditt beslut kan du fråga vänner, kontakta en resebyrå eller söka på internet. Vad alla dessa strategier har 

gemensamt är att konsumenter ofta försöker samla råd från olika källor som en del av deras 

beslutsfattande. (Sparks & Browning 2011) Sålunda är även rekommendationer från andra konsumenter 

en viktig del av ett beslut, speciellt för att kunna reducera den emotionella risken (Sotiriadis & Van Zyl 

2013). Rekommendationer kan förmedlas via word of mouth, som är ett informellt sätt att sprida 

information om produkter eller tjänster. Det kan innehålla både negativa eller positiva åsikter om ett 

tidigare köp. Detta kommunikationssätt måste ske utan att någon av personerna uppfattas sprida detta 

med ett kommersiellt syfte. Kommunikationssättet sker oftast spontant och konsumenterna är ofta 

omedvetna om att de förmedlar eller tar emot word of mouth. Sålunda anses word of mouth pålitligt 

eftersom det inte finns någon anledning till att inte berätta sanningen. (Hanefors & Mossberg 2007) 

 

För att köpa turismprodukter har internet blivit den främsta källan att använda sig av (Mauri & Minazzi 

2013). Enligt en av Googles undersökningar så besöker en konsument cirka 26 olika webbplatser och 

spenderar över 2 timmar på att hitta den rätta destinationen att besöka på semestern (Filieri, Alguezaui 

& McLeay, 2015). Turister använder sig av internet för olika konsumentrelaterade ändamål, det kan 

vara för att söka information, genomföra ett köp, dela med sig av sina erfarenhet och åsikter men också 

för nöjet skull. Numera har resenärer möjligheten att samla information samt att dela erfarenheter 

genom ett flertal olika medier, genom sociala nätverk, bloggar, recensenthemsidor och på video-

baserade webbplatser. (Cohen, Prayag & Moital 2014) Internet som marknadsföringskanal har ändrat 

hur turister söker, läser och litar på information. Genom att använda sig av internet är turister med på 

att producera information, därmed dela med sig samt ta emot en mängd information. Således intar 

turisterna själva olika roller på turistmarknaden, som annars hade tillhandahållits av företag. (Sotiriadis 

& Van Zyl 2013) Tillkomsten av internet har gjort det lättillgängligt för andra internetanvändare att ta 

del av andras upplevelser och har blivit en dominerande källa för att samla extern information och kan 

på så sätt komplettera andra informationskällor, vilket har bidragit till en word of mouth revolution och 

uppkomsten av elektronisk word of mouth (Mauri & Minazzi 2013 ; Sotiriadis & Van Zyl 2013).  

 

Elektronisk word of mouth (eWOM) har några karaktärsdrag som skiljer sig från den traditionella word 

of mouth (WOM); spridningen sker genom internetbaserad teknologi, oftast mellan personer som endast 

är bekanta med varandra eller inte känner varandra alls. Därmed kan informationen förmedlas 
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anonymt, sålunda är det enklare att dela med sig av sina åsikter då identiteten är okänd. (Goldsmith & 

Horowitz 2006) Ytterligare ett karaktärsdrag är att eWOM finns kvar på webbplatsen för vem som helst 

att läsa och när som helst efter uttalad åsikt till skillnad från traditionell WOM (Mauri & Minazzi 2013).   

 

EWOM är särskilt viktigt vid en köpbeslutsprocess gällande tjänster och immateriella produkter och 

eWOMs relevans blir extra tydlig inom turismbranschen, där kundens upplevelser är i fokus samt 

eftersom produktionen och konsumtionen av en turismprodukt eller tjänst oftast sker samtidigt. Den 

mest använda källan av eWOM är onlinerecensioner. Anledningen till att använda onlinerecensioner är 

för att ge stöd eller bekräfta ett redan bestämt beslut och för att samla information angående ett 

varumärke, produkt eller tjänst utifrån en mängd andra konsumenters erfarenheter. (Mauri & Minazzi 

2013)  

 

Digitaliseringen har dessutom förenklat för konsumenter att få en känsla av hur ett boende kommer se ut 

och vara före avresa, samt öppnat upp för nya boendeformer. En resenär kan välja mellan att bo i en 

enskilt logi hit tillhör privata rum, uthyrning av hus eller lägenheter. (Hanefors & Mossberg 2007, s.99) 

Ett annat alternativ är att bo på ett kollektivt logi såsom hotell, vandrarhem eller pensionat. Oberoende 

av vilken typ av boende en konsument väljer att boka, går resenären igenom en köpbeslutsprocess. 

(Hanefors & Mossberg 2007, s.99) 

 

1.2 Problemdiskussion 

När turister ska bestämma sig för att boka boende inför en resa finns det ett flertal influenser som har 

betydelse för beslutsfattandet, eftersom en övernattning inte kan utvärderas innan ett köp, innebär det en 

högrisknivå för konsumenten. Vilket resulterar i en mer omfattande process för att samla information 

från flera trovärdiga källor. (Litvin, Goldsmith & Pan 2008) Med hjälp av internet kan resenärer snabbt 

och enkelt söka information för att få tips samt inspiration inför sin kommande resa. Denna 

informationssökning kan ske på sociala medier, resedagböcker, bloggar eller forum för att ta del av 

omdömen från andra resenärer, även kallat eWOM. Ett av de mest populära sätten att sprida eWOM 

på är via onlinerecensioner. (Mauri & Minazzi 2013) Det har i tidigare studier beskrivits att online 

recensioner har en påverkan på köpprocessen men problematiken med eWOM är recensenters 

anonymitet. Trovärdigheten i det som skrivs kan därmed reduceras av den orsaken att konsumenten inte 

vet vem personen är. Det kan vara svårt att tolka personens åsikter då bakgrunden; personens livsstil, 

intressen och sociala omgivning är dold. I och med att recensenten är anonym kan vikten av eWOM 
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förlora sin roll. Framförallt kan företag på så sätt skriva egna omdömen för att lyfta fram sina egna 

tjänster eller varor, samt skriva negativa kommenterar om ett konkurrerande företag. (Bronner & Hoog 

2010)   

 

Med tanke på detta, är det relevant att ifrågasätta hur spridningen av andra resenärers erfarenheter och 

upplevelser värderas online, om informationen är tillräckligt tillförlitligt för att användas i resenärers 

köpbeslutsprocess och om eWOM är den främsta informationskällan vid ett köpbeslut.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om eWOM uppfattas trovärdigt nog för att ha inflytande 

på köpprocessen vid bokning av boende.   

 

1.4 Frågeställningar  

• Vad har resenärer för syn på eWOM vid bokning av boende? 

• Hur uppfattas eWOMs trovärdighet?  

• Varför väljer resenärer att använda sig av eWOM i köpbeslutsprocessen när de överväger ett 

boende? 
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2. TEORI  

Teorikapitlet introduceras med köpbeslutprocessen. Denna modell användes i studien för att kunna 

förstå vilka steg en resenär går igenom vid bokning av ett boende, om de ens går igenom några steg för 

att underlätta vid beslutet. Modellens fokus ligger i informationssamlingssteget eftersom det är i det 

steget som konsumenten har möjligheten att samla information från recensioner, eWOM. Modellen är 

även relevant för att förstå sambandet mellan eWOM och en konsuments beslut. Den kan även 

förtydliga varför konsumenter använder en informationskälla framför en annan. 

 

Det finns mängder olika teorier om eWOM och de som har valts till denna studie har fokus på 

tillförlitligheten, positiv och negativ eWOM, nackdelar och fördelar samt hur det skiljer sig från 

traditionell word of mouth. Dessa är lämpliga för att kunna beskriva hur eWOM kan granskas och 

hanteras av konsumenter. Eftersom fokus i studien är eWOM i form av onlinerecensioner har det 

därmed även varit väsentligt att belysa om vem det är som distribuerar omdömena och om innehållet i 

det som distribuerats. Detta för att få en klarhet över hur eWOM kan ha betydelse för konsumenter och 

hur det kan reflekteras i köpbeslutsprocessen.  

 

2.1 Köpbeslutsprocessen 

Konsumentens inköpsprocess är en modell med många olika namn som förekommer i flera olika former, 

principen går ut på att förklara hur en konsument går igenom olika avgränsade steg för att komma fram 

till ett köpbeslut (Baines, Fill & Rosengren 2017). Köpbeslut hos konsumenten kan påverkas av många 

olika faktorer. De fyra vanligaste faktorerna är kulturella, sociala, personliga och psykologiska. Dessa 

faktorer kan ha inverkan på de val som konsumenten gör för ett kommande köp och därför är de viktiga 

förstå, speciellt för marknadsförare. (Kotler, Armstrong & Parment 2013)  

 

Sproles & Kendall (1986) menar att det finns olika tillvägagångssätt att kategorisera en konsument på 

och dessa kan skilja sig åt, dock är vissa karakteristiska mer relevanta för att förklara hur konsumenter 

kommer fram till ett köpbeslut. Utifrån detta har Sproles & Kendall (1986) jämfört, analyserat och 

identifierat åtta stycken stilkaraktärer som de anser väsentliga. Exempelvis innebär den första faktorn att 

de mäter en perfektionist och en högkvalitet medveten konsument. Vilket innebär att konsumenten söker sig efter 

den bästa kvalitén. Sproles & Kendall (1986) förklarar att de konsumenter som är riktiga perfektionister 

förväntas också handla mer försiktigt, mer systematiskt eller genom att jämföra tjänster. De är inte nöjda 
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med någonting som är ”bra nog”. Den andra faktorn identifierar en varumärkesmedveten och pris=kvalitet 

betecknande. Vilket mäter konsumenters inriktningar till att köpa mer exklusiva och välkända nationella 

varumärken. Med andra ord innebär högre pris också bättre kvalité. De har även positiv attityd till 

varuhus vilket innebär försäljning av produkter som ofta är välkända varumärken samt är av högre 

prisnivå. Den tredje faktorn mäter konsumentens medvetenhet om nytt mode. Denna konsument är både 

mode medveten samt får spänning av att prova på nya saker. De håller sig uppdaterade om det som är 

aktuellt och därmed är konsumentens stil viktig. De söker dessutom efter variation i vardagen. Detta är 

endast tre exempel på karakteristiska hos konsumenter. Dock är det inte alltid enkelt att generalisera 

dessa karaktärer då detta kan variera beroende på vad det är konsumenten köper. En konsument kan 

dessutom tillhöra olika karaktärer samtidigt. (Sproles & Kendall 1986) 

 

Sproles & Kendall (1986) lyfter fram karaktärers betydelse vid en köpbeslutsprocess och hävdar att det är 

av vikt att kunna identifiera karakteristiska drag hos konsumenter för att profilera deras konsumentstil, 

detta för att konsumenter ska lära sig mera om sitt egna beteende och för att kunna underlätta för 

aktörer. Konsumenter kan tillhöra antingen kognitiva eller emotionella karaktärer. Det går även att 

kategorisera konsumenten alltifrån en rationell shoppare till en impulsiv shoppare.  

 

Köpbeslutsprocessen består av en femstegsprocess som beskriver hur konsumenter kommer fram till ett 

beslut. Denna process börjar långt innan det faktiska köpet äger rum och fortsätter även efter köpet. 

Modellens syfte är att beskriva fem olika steg som en konsument genomgår i en framåtriktad process, å 

andra sidan kan en konsument återgå till föregående steg eller utelämna något steg i processen. 

(Comegys, Hannula & Väisänen 2009) De fem stegen i processen är behovsupptäckt, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslut och efterköpsbeteende (Kotler et al. 2013). I denna studie inleds kapitlet med 

att förklara hur teorin ser ut för allmänna köp och vidare tillägga hur denna teori kan se ut för 

konsumenter som gör ett köp inom turismbranschen. 

 

2.1.1 Behovsupptäckt  

Detta steg beskriver hur en konsument har ett behov som ska lösas till ett befintligt problem. 

Konsumenten har med andra ord en önskan om ett köp. (Kotler et al. 2013) Det finns ett flertal faktorer 

som influerar behovet hos konsumenter. Det kan vara psykologiska faktorer även definierade som 

interna variabler där attityder, avsikter, övertygelser och motivationen hos konsumenten spelar stor roll. 

Beroende på hur konsumentens egna uppfattningar är, hur de ser på sig själva och deras omgivning så 
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kan behovet se olika ut. Men även icke-psykologiska faktorer har en roll, vilket även kallas externa 

variabler ett exempel på en extern variabel är tid. Detta påverkar inte bara konsumenten i pågående 

steg utan även i de andra faserna i modellen. (Sirakaya & Woodside 2004)  

 

2.1.2 Informationssökning  

I det här steget använder sig konsumenten av ett flertal olika kanaler för att samla information om de 

tjänster som finns tillgängliga för att uppfylla befintliga behov. Comegys et al. (2009) refererar till Kotler 

för att beskriva de två olika nivåerna som konsumenter söker information på. Den första nivån benämns 

ökad uppmärksamhet och belyser hur konsumenter försöker bli mer bekanta med de olika tjänsterna som 

upplevs passande för att tillgodose behovet. Reklam, annonser och konversationer angående tjänsterna 

är det enda som konsumenten passivt lägger märke till under denna nivå. Aktiv informationssökning är den 

andra nivån som innebär att konsumenten aktivt deltar i konversationer kring tjänsten samt söker aktivt 

efter information kring de olika modellerna och varumärken.  

 

Konsumentens informationskällor är uppdelade efter två varianter av källor, interna och externa. Båda 

metoderna används för att samla information och hantera eventuella risker med ett köp. Interna källor 

innebär information från konsumentens egna minnen. Vid en köpbeslutsprocess samlar konsumenten 

först information utifrån tidigare erfarenheter (minnet) angående ett inköp, inklusive erfarenheter om 

marknaden. Erfarenheter skapar kunskap som i sin tur leder till intern informationssökning i framtida 

köpbeslutssituationer. Därför kan den interna informationssökningen vara en viktig informationskälla 

om den är tillgänglig för konsumenten. Om en konsument har tidigare erfarenheter av en tjänst, därmed 

mer kunskap om vad som finns tillgängligt på marknaden så minskar informationssökningen, eftersom 

information redan är insamlad på grund av föregående köp (Kotler et al. 2013). Tidigare erfarenheter 

samt kunskap kan användas som bas till en konsuments köpbeslut. Beroende på hur tillräcklig den 

interna informationen anses vara så avgör det om en extern informationssökning kommer att 

genomföras. (Beatty & Smith 1987) Gabott och Hogg (1994) understryker även att det är först när den 

interna informationen inte är tillgänglig för konsumenten eller om informationen som tidigare erhållits 

inte anses vara tillräcklig (för att kunna evaluera de olika erbjudanden) som konsumenten är motiverad 

till att söka efter information externt. Informationskällor som är externa innebär källor som antingen är 

av kommersiellt eller icke kommersiellt bruk. De kan även vara fördelade efter om kommunikationen 

sker personligt eller opersonligt. (Murray 1991)  
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Kotler åskådliggör även fyra källor som konsumenten tar emot information från angående tjänsten. 

Dessa fyra kan se annorlunda ut för konsumenter av turismtjänster. (Bargeman & Van der Poel 2006; 

Kotler et al. 2013) Personliga källor inkluderar vänner och familj (Kotler et al. 2013). Detta kallar 

Bargeman & Van der Poel (2006) även för social, eftersom det innefattar information från ens sociala 

omgivning. Reklam, annonser, skyltning och försäljare tillhör kommersiella källor (Kotler et al. 2013). 

Exempel inom turismbranschen kan vara broschyrer och resebyråer (Bargeman & Van der Poel 2006). 

Publika källor innefattar massmedia, internet och konsumentorganisationer (Kotler et al. 2013).  

 

Mestadels kommer informationen från kommersiella källor men den effektivaste källan är information 

från sin personliga omgivning. Skillnaden mellan dessa två är att kommersiella källor delger 

informationen till konsumenten, medan personliga källor delar med sig av sina reflektioner angående 

tjänsterna. (Kotler et al. 2013) För turister finns det ytterligare en källa som kallas för neutral och innebär 

information från exempelvis turistbyråer samt reseguider (Bargeman & Van der Poel 2006).   

Att testa erbjudandet innan köp är inte en möjlighet vid köp av tjänster eftersom de produceras och 

konsumeras samtidigt och kan därför inte heller bedömas innan ett köp. Observation är också en 

opålitlig informationskälla eftersom tjänsten är immateriell och deltagande från en annan person ger 

ingen garanti för att den genomförda prestationen upprepas. (Gabott & Hogg 1994) 

 

2.1.3 Utvärdering av alternativ 

Detta steg behandlar hur konsumenten samlar information och sedan utvärderar och ställer de olika 

alternativen mot varandra för att komma fram till ett beslut om köpet ska genomföras eller inte (Sirakaya 

& Woodside 2004).  I denna fas kan konsumenten använda sig av olika beslutsregler för att utvärdera 

och välja ett slutgiltigt erbjudande (Sirakaya & Woodside 2004). Det är upp till konsumenten hur dessa 

alternativ utvärderas. Av den orsaken att ingen konsument har obegränsade resurser, framförallt när det 

gäller tid, så måste en linje dras för när utvärderingsprocessen är slut för att konsumenten någon gång 

ska komma fram till ett beslut. (Comegys et al. 2009) Om utvärderingen misslyckas och köpet inte är 

genomfört är beslutet oavslutat och informationssökningen startas om från början (Sirakaya & Woodside 

2004).  

 

Ett flertal olika faktorer kan påverka det val som en konsument gör. Konsumenter kan exempelvis välja 

boende på grund av platsen, det kan vara att det är nära flygplatsen, centrumet eller turistorten. 

Atmosfären, designen på boendet och varumärket kan också spela roll. Olika boenden har dessutom 
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olika typer av faciliteter vilket bidrar till ännu ett beslut om konsumenten föredrar att ha pool, golfbana, 

spa eller gym. Servicekvalitet kan vara viktigt för en konsument medan för en annan är pris det 

avgörande. (Cantallops & Salvi 2014) Att boka boende på en pålitlig hotellkedja är för privatresenärer 

ett sätt att reducera eventuella risker av att boka på egen hand. Å andra sidan kan ett varumärke 

innebära erbjudanden som en del privatresenär vill undkomma. (Jeacle & Carter 2011) Alla dessa olika 

val kan vara med i det beslut som en konsument tar (Cantallops & Salvi, 2014). 

 

2.1.4 Köpbeslut 

Steg fyra innebär att konsumenten har kommit fram till ett köpbeslut. Konsumenten har därmed rankat 

och evaluerat olika erbjudanden. Efter rangordningen så är det vanligast att konsumenten väljer det 

alternativ som är högst på listan, men eftersom det finns andra faktorer som kan påverka mellan stegen 

utvärdering av alternativ samt själva köpbeslutet, är det inte säkert att det blir det alternativet, trots att det var 

intentionen. (Kotler et al. 2013) Det finns två faktorer som har avgörande roller för om alternativet 

ändras. En faktor är andra personers attityder till köpet. Vänner, familj eller samhället har inflytande 

som kan pressa konsumenten att välja något annat varumärke eller produkt än det konsumenten tänkt 

köpa. För det andra kan oväntade situationer, såsom att varan tar slut eller förändring i pris, ändra det 

påtänkta köpet. (Comegys et al., 2009) 

 

2.1.5 Efterköpsbeteende 

Det sista steget beskriver att konsumenten kan efter ett köp antingen vara besviken eller nöjd med sitt 

val. Oavsett utfall är det vanligt att dela med sig till sin omgivning. (Kotler et al. 2013) Om 

marknadsförare och återförsäljare vill ha återkommande kunder måste de även förstå konsumenternas 

beteende efter köpet. Efter ett köp kan konsumenter bli lojala kunder till ett varumärke om de är nöjda 

med sitt beslut. Om konsumenterna inte är nöjda med ett köp är det lätthänt att de vill klaga på tjänsten 

eller servicen, antingen direkt till företaget, genom WOM eller eWOM. (Comegys et al 2009) En 

konsument blir besviken på grund av att kundens värderingar inte motsvarar köpet (Gabott & Hogg 

1994). När detta sker sprids konsumentens upplevelse snabbare än om den hade varit ett positivt köp. 

Detta sker främst vid högengagemangsprodukter eller tjänster. (Kotler et al. 2013) 

 

Att komma fram till ett köpbeslut kan se olika ut för alla konsumenter. Beslutet kan ske impulsivt, 

rutinmässigt eller komplext. Resor tillhör de köpbeslut som är desto mer komplexa, således tar det längre 

tid att komma fram till ett beslut och mer information behöver insamlas. Det kan även bero på att 
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beslutet inte bara inkluderar en person utan flera och därmed är det mer att reflektera över. Ett 

komplext köpbeslut utgör även ett högt engagemang hos konsumenten eftersom det finns en hög 

upplevd risk med köpet. Detta resulterar även i att konsumenten är emotionellt involverad i processen. 

(Kotler et al. 2013) 

 

2.2 Elektronisk word of mouth (eWOM)  

EWOM är ett kommunikationssätt som har utvecklats utifrån word of mouth. WOM som ett 

kommunikationssätt har fått uppmärksamhet från både akademiker och utövare i flera årtionden. Sedan 

tidigt på 1950-talet har forskare visat att informella samtal som innebär utbyte av information angående 

bland annat tjänster mellan bekanta eller vänner påverkar inte bara konsumenternas val och köpbeslut. 

WOM skapar även konsumenternas förväntningar och attityder före användning och till och med efter 

användningen av en tjänst. (De Bruyn & Lilien 2008)  

 

EWOM är ett mindre personligt sätt att kommunicera på men är emellertid nåbar från olika delar av 

världen och vid olika tidpunkter. EWOM har tillfört webbplatser för konsumenter att dela med sig av 

sina åsikter. På grund av den större tillgängligheten och den ökade utbredning så anses eWOM vara 

mera användbar en traditionell word of mouth. (Reza Jaililvand & Samiei 2012) 

 

EWOM kommunikation innebär att dela åsikter om en tjänst till andra konsumenter för att leda de till 

ett köp eller till att avstå från en specifik tjänst eller ett speciellt varumärke (Litvin et al. 2008). Det är 

viktigt att förstå att eWOM skiljer sig från reklam då det inte är influerat av ett företag eller betalt av ett 

företag och med avseende på detta är kommunikationssättet mer trovärdigt för konsumenter (Mauri & 

Minazzi 2013). Det är framförallt essentiellt att förstå dess effektivt som marknadsföringsmedel och dess 

betydande roll för turister (Sotiriadis & Van Zyl 2013).  

 

EWOM kan spridas genom skrivna omdömen på hemsidor som agerar som mellanhänder eller på 

säljarens webbplatser. Det kan även spridas på diskussionsforum, bloggar, via email, på chattar och 

sociala medier. (Mauri & Minazzi 2013) Resenärer som skriver recensioner kan vara opinionsledare, 

vänner, familj eller släktingar, likaväl som de kan vara bekanta eller främlingar. Deras motivation till att 

sprida eWOM är att dela med sig av sina känslor, oavsett om det kan vara på grund av tillfredställelse, 

nöje eller besvikelse. (Sotiriadis & Van Zyl 2013) EWOM anses enligt ett flertal vara en pålitlig och 

absolut nödvändig källa för att samla information. Informationen som sprids kan hjälpa konsumenterna 
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att framställa sig sitt köp, skapa förväntningar, influera attityder samt preferenser som så småningom kan 

påverka deras köpbeslut och utvärderingen efter köpet. (Leong, Hew, Ooi & Lin 2017) Effekten av 

eWOM som ett kommunikationssätt kan influera både försäljningen av tjänster och lojaliteten som 

konsumenter har till ett varumärke (Weisstein, Song, Andersen & Zhu 2017). Resenärers omdömen kan 

påverka boenden olika beroende på deras varumärke. De boenden som är mer välkända är desto 

mindre påverkade av konsumenters omdömen, medan de boende som är okända för omgivningen kan 

bli mer skadade eller bli väldigt uppmärksammade beroende på innehållet. (Vermeulen & Seegers 2009)  

 

2.2.1 Sociala medier  

Sociala medier kallas också för consumer-generated-media och innefattar nya källor som innehåller online 

information som är skapad och används av konsumenter för att lära andra konsumenter om bland annat 

tjänster och varumärken. Sociala medier omfattar ett stort omfång av eWOM vilket inkluderar bloggar, 

chattrum, forum, filmer, bilder och sociala nätverks hemsidor. Sociala medier har blivit en viktig faktor 

och har influerat konsumenters beteende vid köpbeslut både under informationsinsamling men även 

efter genomförda köp.  Sociala medier gör det även möjligt för företag att kommunicera med sina 

konsumenter med hjälp av olika plattformar som exempelvis Facebook. (Mangold & Faulds 2009) 

Kaplan & Haenlein (2010) menar även på att sociala medier har bidragit till att konsumenterna är i 

fokus och att de är de som är producenterna av den information som sprids, därmed blir företag mera 

observanter av vad som skrivs och publiceras om de. Företagen har inte längre kontroll över den 

information som sprids utan det har skiftats till konsumenternas roll.  (Kaplan & Haenlein 2010)  

 

2.2.2 eWOMs egenskaper  

Enligt King, Racherla & Bush (2014) kan eWOM delas in i sex olika kategorier som innefattar hur unikt 

det är. Den första kategorin kallas för förbättrad volym. Detta är på grund av internets förtjänst som gör att 

eWOM kan nås av ett stort omfång av människor. Desto fler omdömen desto troligare är det att 

konsumenter får höra talas om tjänsten. Kommunikationssättet kan även nå en omfattande mängd 

människor under en kort period. Vilket innebär att både konsumenter och kommunikatörer har 

betydligt fler alternativ tillgängliga för att sprida och konsumera åsikter till skillnad från traditionell 

WOM.  

 

Det andra begreppet är plattformspridning och kan definieras som "i vilken utsträckning produktrelaterade 

konversationer äger rum över ett brett utbud av samhällen " (King et al. 2014). Internet är ett stort och 
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distribuerat medium och det finns flera olika plattformar för konsumenter att konversera online. 

Plattformsspridningen har två specifika konsekvenser: a) Plattformarnas karaktär kan få en betydande 

inverkan på eWOMs förekomst och utveckling (till exempel vilka tjänster som diskuteras och hur ofta); 

och b) ur ett mätperspektiv är det svårt att begränsa vilka plattformar som ska mätas och vilken 

plattform som konsumenter riktar in sig på. (King et al. 2014) 

 

Den tredje kategorin innefattar observerbarhet. EWOM innebär att åsikter sänds via det som skrivs inte det 

som sägs. Detta har viktiga konsekvenser. För det första är eWOM kvar för all framtid och förblir lagrad 

offentligt. Denna information är ständigt tillgänglig för de som söker konsumenters åsikter. För det 

andra så är ansträngningen som krävs för att sprida eWOM mycket större i jämförelse med traditionell 

WOM, som sker via vardagliga samtal. Konsumenter har begränsad tid för att uttrycka sina åsikter 

online vilket leder till att eWOM inte är lika vanligt och sker i mindre omfattning som traditionell 

WOM. (King et al. 2014) 

 

För det tredje, med tanke på eWOMs oftast sker skriftligt, tenderar både innehållet i meddelandet och 

beskrivningen av den som skriver omdömet att bli mer framträdande i konsumenternas utvärderingar av 

eWOMs trovärdighet och användbarhet. Således blir det mer angeläget om hur en åsikt skrivs, vilken 

typ av språk som används och andra syntaktiska och semantiska egenskaper. (King et al. 2014) Filieri et 

al. (2015) beskriver också att kvaliteten på innehållet i en recension är en annan nyckelfaktor som är 

central för konsumenter att bedöma trovärdigheten i informationskällan. En informationskälla som 

sprider noggrann, aktuell och detaljerad information angående en tjänsts egenskaper kan uppfattas mer 

trovärdig än en beskrivning som innehåller kort, känslomässig och ytlig information. För det fjärde så 

påverkar befintliga kommentarer och recensioner på hemsidor framtida spridningen av eWOM. Det 

påverkar inte bara konsumenternas köpbeteende, utan det är också resultatet av konsumenters 

genomförda köp. (King et al. 2014) 

 

Kategori fyra belyser anonymiteten och bedrägerier som sker via eWOM. Internet är ett relativt anonymt 

medium. Därför kan ett själviskt beteende hos säljarna minska både trovärdigheten och syftet med 

eWOM samt dess innehåll. Exempelvis kan personer få betalt för att manipulera åsikter online. Sådana 

åtgärder minskar konsumenternas förtroende för eWOM. Eftersom eWOM blir mer vanligt är det 

därmed viktigt att fokusera på kvalitet snarare än kvantitet. (King et al. 2014) 
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Den femte kategorin förklarar positiva eller negativa betyg i form av rankning som tilldelats av 

konsumenter. Med traditionell WOM var den viktigaste källan till att sprida sina åsikter baserat på 

interaktionen mellan de involverade. Informationen som tillhandahålls av avsändaren kan misstolkas vid 

traditionell WOM, medan i eWOM är detta svårare då konsumenter kan sätta omdömet i en skala, 

vilket gör det enklare att tolka. (King et al. 2014) För att kunna skriva ett omdöme kan det också vara ett 

måste att kategorisera efter en rankning på fem nivåer från exempelvis hemskt, dåligt och medel till 

mycket bra och utmärkt. (Jeacle & Carter 2011)  

 

Kategori sex beskriver fenomenet gemenskapsengagemang: Konsumentengagemang är nyckeln 

till hållbar konkurrensfördel, lönsamhet och för att kunna generera konsumentlojalitet. EWOM 

plattformar stödjer samlingar av människor i att bilda specialiserade, icke-geografiskt bundna 

konsumentgrupper. Dessa plattformar tillhandahålla forum för konsumenter att diskutera tjänster samt 

att ventilera sina frustrationer. Men ännu viktigare är det tillför att lära sig från andra kunder hur man 

bättre kan använda en tjänst. Tidigare forskning har granskat hur dessa virtuella samhällen spelar en 

viktig roll när det gäller att förmedla företagskundrelationer. Det huvudsakliga resultatet av dessa studier 

är att relationen och de interaktiva upplevelserna via online plattformar är mycket användbar för att 

förbättra kundernas engagemang. Dessa nya typer av inflytande har flera strategiska konsekvenser för 

marknadsförare. (King et al. 2014) 

 

2.2.3 Utvärdering av eWOM  

Tillförlitligheten i eWOM kan utvärderas på ett flertal olika sätt. Mauri & Minazzi (2013) framhäver sex 

stycken begrepp som kan användas för att evaluera eWOM. Denna studie har valt att fokusera på två 

stycken, valens och trovärdighet.  

 

Det första begreppet är valens. Syftet med denna dimension är att beskriva hur omdömen kan vara 

positiva och negativa på ett ensidigt eller tvåsidigt sätt.  Informationen i en recension kan vara ”ensidig”, 

således att den innehåller antingen endast negativa åsikter och utesluter positiva åsikter, eller tvärtom. 

Medan vid ”tvåsidig” information, innehåller kommentaren både negativa och positiva aspekter. När 

informationen är tvåsidig är omdömet mer övertygande, eftersom utifrån ett konsumentperspektiv så har 

varje produkt eller tjänst både fördelar och nackdelar. (Mauri & Minazzi 2013) 
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Trovärdighet beträffar tillförlitligheten hos personen som sprider eWOM, med andra ord, källan till 

meddelandet. Det som bedömer hur trovärdigt meddelandet är har att göra med informationens 

kvalitét, men också olika ledtrådar som kan hjälpa konsumenten att förstå om informationen är 

övertygande eller inte. Dessa ledtrådar kan vara hur detaljerad informationen är samt om det finns 

någon information om de som sprider budskapet. Ett annat sätt att öka trovärdigheten är att se om 

omdömena överensstämmer med varandra. Det som kan reducera tillförlitligheten är om antalet 

negativa omdömen är bristfälliga eller om texten inte innehåller några detaljer. (Mauri & Minazzi 2013) 

 

Tillförlitligheten till den som har skrivit en recension kan ökas ytterligare genom att andra konsumenter 

rankar om de anser att omdömet har varit hjälpsamt eller inte. För att öka kundens uppfattning om 

trovärdighet om en recension, försöker konsumenter även hitta recensioner som överensstämmer med 

förväntningar eller tidigare kunskaper. Ett annat sätt som konsumenter förlitar sig på omdömen som 

även kan ha en inverkan på konsumenten, är om ett omdömes innehåll känns bekant till läsaren så 

behandlas informationen annorlunda, då personen själv har varit med om detta och kan därmed 

använda sig själv som referens. (Mauri & Minazzi 2013) Förutom en kommentar innehållande text kan 

konsumenter även inkludera bilder, vilket innebär att recensenten laddar upp sina personliga bilder på 

webbplatsen. Dessa bilder kan sedan användas för att validera de synpunkter som tas upp i 

kommentaren. Bilderna kan därmed ha en avgörande roll för att verifiera sanningen i det skrivna 

omdömet. (Jeacle & Carter 2011)  

 

Vidare redogörs det att källans trovärdighet har betydelse för att konsumenter ska kunna ta till sig ett 

eWOM budskap, till skillnad från kommunikation som sker via traditionell WOM, så kan inte 

konsumenter dra nytta av att se personen i realtid och därmed använda sig av ledtrådar som att följa 

persons kroppsspråk samt kunna tolka personens känslor. Det är dessutom svårare att evaluera källans 

trovärdighet eftersom att man inte har någon tidigare relation med personen, då recensenten är anonym 

för läsaren. (Filieri et al. 2015) Ett tillvägagångsätt är att flertalet webbplatser kräver att konsumenter 

registrerar sig eller kopplar sitt konto till Facebook, det är inte ett måste att ge personlig information eller 

att lägga till en bild på sin profil, men detta är ett av sätten för att göra konsumenters åsikter mer 

trovärdiga (Filieri et al. 2015).   

 

Jeacle & Carter (2011) menar att ett sätt att öka trovärdigheten är att på exempelvis vissa hemsidor så 

godkänns inte användning av kommersiella e-postadresser. Däremot är ägare och chefer av de 



          ”Läser du recensioner innan du bokar boende?” 

                                                                Felicia Linander 

 

sida 15 
 

anläggningar som recenserats tillåtna att svara på resenärers kritiska kommentarer avseende deras 

tjänster och faciliteter. Sådana svar är möjliga att skriva under en konsuments omdöme. Mauri och 

Minazzi (2013) hävdar dock att hotellaktörer inte borde engagera sig i att svara på omdömen eftersom 

det minskar trovärdigheten. På grund av att personalen inblandas kan det uppfattas partiskt av 

konsumenterna. Recensenten till ett omdöme har även påverkan på om informationen som delges är 

relevant för andra konsumenter eller inte. Detta beror på resenärers profiler. Resenärer kan vanligtvis 

klassificeras i fem olika profiler; de som är affärersresenärer, reser i par, med familj, med vänner eller 

ensam. Ett boende är passande beroende på vilken profil resenärerna tillhör och det har även betydelse 

för de förväntningar resenärerna har på boendet, eftersom det i många fall inte är möjligt för ett boende 

att tillgodose behoven hos alla dessa profiler. (Banerjee & Chua 2016) Trovärdigheten har slutligen en 

avgörande betydelse för om konsumenter kommer att läsa och därmed reflektera över vad som är skrivit 

i ett omdöme annars så ignoreras omdömet (Mauri & Minazzi, 2013).  

 

2.2.4 Webbplatsens trovärdighet 

En avgörande faktor för trovärdigheten är på vilken webbplats som eWOM distribueras på. Omdömen 

på ett företags hemsida värderas lägre än hemsidor som agerat som mellanhänder, med andra ord, 

webbplatser som säljer tjänster. (Mauri & Minazzi 2013) 

 

Kvaliteten på recensioner kan också uppfattas olika beroende på hemsidans kvalitét och vice versa, om 

informationen som konsumenter samlar verkar vara av hög kvalitét anser konsumenter att hemsidan 

också är det. Detta kan bidra med att hemsidan uppfyller konsumenters förväntningar, hög kvalitet på 

hemsidan kan bero på de funktioner som finns på webbplatsen. Exempelvis hur enkelt det är att 

navigera, att det finns en integritet och säkerhet så att konsumenten känner sig trygg men också dess 

hastighet gällande laddning av en sida. Den viktigaste aspekten för webbplatsens höga kvalité är att den 

möjliggör för konsumenten att på ett effektivt sätt samla information och komma fram till ett köpbeslut. 

(Filieri et al. 2015) 

 

Konsumenters erfarenheter av att använda sig av webbplatser som producerar recensioner i 

beslutsprocessen har en betydande roll för hur pålitlig en hemsida uppfattas. Om en konsument inte har 

några erfarenheter alls kring detta kan följden bli att konsumenten agerar naivt och tror på all 

information som publicerats på internet. Ju mer erfarenhet en konsument har av internet desto troligare 

är det att de har ett lågt förtroende för det som skrivs, detta argument stöttar ett flertal tidigare studier. 
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(Filieri et al. 2015) 

 

Anledningen till ett lågt förtroende för webbplatser kan vara att konsumenter med tidigare erfarenheter 

har hunnit samla på sig tillräcklig med kunskap för att förstå vad som kan gå fel med att lita på 

webbplatser och dess innehåll. Ökandet av användandet av internet hos konsumenter kan även bidra till 

att de skapar en starkare tillit till hur de kan ta till sig information och vara kritiska. Detta kan även 

appliceras på turisters beteende när de läser recensioner. Desto mer erfarenhet desto troligare är det att 

de inte blir lurade på opålitligt innehåll och lömska webbplatser. Istället kan konsumenterna känna att 

de har tillräcklig med kunskap till att känna igen en falsk recension eller en otillförlitlig hemsida. För 

konsumenter som är ovana vid att läsa omdömen online vilket även innefattar mindre kunskap kan det 

vara svårt att skilja på om informationen eller hemsidan är pålitlig eller inte. Däremot kan lägre 

kompetens och kunskap om onlinerecensioner dessutom resultera i att konsumenter agerar mer 

försiktigt. (Filieri et al. 2015) 

 

En trovärdig webbplats använder sig av funktioner för att kontrollera legitimitet i de recensioner som 

publiceras på webbplatsen. Dessa funktioner är till för att reducera risken av att bli lurad av en falsk 

kommentar, detta är för kundens egna bästa. Om konsumenterna som använder sig av eWOM tror på 

att det som publiceras på den specifika webbplatsen är pålitligt, är det mer troligt att den används vid ett 

beslut. Å andra sidan, om hemsidan uppfattas opålitlig kommer recensionerna inte användas vid ett 

beslut eftersom konsumenten inte vill riskera att bli lurad. (Filieri et al. 2015) 

 

Ett flertal webbplatser är motiverade till att förbättra möjligheten till att recensenterna ska bli desto mer 

trovärdiga. Detta utförs genom att försöka få recensenter att socialt interagera med andra recensenter. 

Några webbplatser med onlinerecensioner har övergått till sociala plattformar som fokuserar på att 

anordna en del interaktiva aktiviteter för recensenter. Det ska även finnas desto mer uppgifter om 

recensenten såsom personlig information, deras omdömeshistorik och sociala interaktioner med andra 

recensenter. Exempelvis hur många vänner recensenten har men även om de har fått eller gett andra 

recensenter uppmärksamhet genom att ranka om deras omdömen är hjälpsamma. (Zhang et al. 2016) 

 

2.2.5 Positiv och negativ eWOM 

Den information som konsumenter delar med sig av kan vara partisk speciellt då konsumenter ofta 

skriver kommentarer antingen för att de är väldigt nöjda eller väldigt missnöjda med en tjänst. De 
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omdömena som är positiva är till för att bidra med att säga att köpet och upplevelsen var lyckad, 

därmed en konsekvent rekommendation till andra konsumenter. Vid negativa kommentarer vill 

konsumenten avskräcka andra konsumenter till ett misslyckat köp och därmed varna konsumenter.  

(Mauri & Minazzi 2013) Positiv eWOM är ursprungligen från kunders nöjdhet speciellt när upplevelsen 

överträffar tidigare förväntningar. Därmed väljer nöjda konsumenter att dela med sig av sina positiva 

åsikter till sin sociala omgivning. (Hultman, Skarmeas, Oghazi & Beheshti 2015)  

 

Onlinerecensioner kan ha olika påverkan beroende på om de är av positiv eller negativ klang. Positiva 

omdömen främjar försäljningen av produkter och tjänster samt företagets rykte. Det resulterar även i 

finansiella vinster. Tvärtemot så kan negativa omdömen skada både produktens och företagets rykte och 

därmed försämra försäljningen. En studie genomförd av Cone Research visar att 80 procent av 

konsumenter ändrar sitt beslut efter de har läst ett negativ omdöme medan 87 procent genomför sitt 

beslut på grund av positiva omdömen. (Cone Research 2011, se Zhang, Zhou, Luo Kehoe & Yakut 

Kilic 2016) Trots detta är negativa omdömen mer informativa vilket är avgörande för konsumentens 

beslutsfattande (Weisstein et al. 2017).  

 

Tyvärr har eWOM ett flertal nackdelar varav en av de är att konsumenter kan på recensionshemsidor 

hitta omdömen som är skrivna av företag. Dessa omdömen kan både vara positiva och negativa. Positiva 

omdömen kan vara skrivna angående företagens egna produkter eller tjänster, en anledning till detta är 

för att kunna öka företagets rykte. Negativa omdömen kan vara skrivna av konkurrerande företag detta 

för att försöka förstöra ett annat företags rykte. (Mauri & Minazzi 2013) 

 

2.2.6 Falska omdömen  

På webbplatser som producerar eWOM skapas falska recensioner, detta är illegal marknadsföring. 

Falska omdömen är recensioner som har för avsikt att vilseleda konsumenter i deras köpbeslut. 

Recensenterna till falska omdömen har ofta ingen erfarenhet av tjänsten ifråga. Omdömen som är 

oerhört positiva till en produkt på ett kommersiellt sätt som inte anses rimligt eller omotiverade negativa 

recensioner är ofta falska recensioner. (Zhang et al. 2016) 

 

Falska recensioner ökar kraftigt och har blivit ett växande problem för marknadsregleringen och det 

finns många exempel på företag som har använt olika incitament för att påverka konsumenter att skriva 

falska recensioner. På många webbplattformar är det lättare att sprida falska omdömen då det inte finns 
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några särskilda restriktioner för att skriva en recension samt att knappt någon information om den som 

skriver krävs. (Zhang et al. 2016) 

 

Konsumenter som läser recensioner blir allt mer oroliga över att innehållet är opålitligt. Därför är det 

aktuellt att förstå innebörden av detta. Omdömena som är falska utgör inte bara att konsumenterna blir 

missledande till att ta felaktiga beslut, utan det bidrar även till att de förlorar trovärdigheten och värdet i 

att faktiskt använda recensioner. Framförallt eftersom influenser från tidigare omdömen har en påverkan 

på efterföljande omdömen, således kan falska recensioner bidra till ett oönskat inflytande på framtida 

recensioner. (Zhang et al. 2016) 

 

Det är dessutom väsentligt att börja skapa metoder så falska recensioner kan upptäckas eftersom det i 

nuläget är väldigt utmanande. Att konstruera ett falskt omdöme är i grund och botten bedrägeri. Falska 

omdömen är ofta skapade att vara så lik autentiska recensioner som möjligt för att de ska vara svårare 

att upptäckas. Falska recensenter lär sig kontinuerligt nya sätt att skriva på för att inte bli påkomna och 

för att göra sina omdömen mera trovärdiga. (Zhang et al. 2016) 

 

Det finns ett flertal sätt som kan användas som tillförlitliga ledtrådar för att skilja på falska recensioner 

och autentiska recensioner. Personerna som gör falska recensioner får betalt för att skriva och på grund 

av detta spenderar de inte så mycket tid på att engagera sig i andra recensenter och deras omdömen. 

Det är mycket svårare och dyrare för en recensent att manipulera deras omdömeshistorik och 

manipulera hur aktiva de har varit på att medverka i sociala aktiviteter än innehållet i ett omdöme. 

(Zhang et al. 2016) Avslutningsvis så är följden av ökandet av falska recensioner som läggs ut på nätet, 

inte bara att det riskerar trovärdigheten hos recensionshemsidor som viktiga informationskällor för 

individer utan det har även konsekvenser för aktörer inom tjänstebranschen. (Munzel 2016)  

 

2.3 Tidigare studier   

Studier som har analyserat köpprocessen inom resebranschen och problematiserat eWOMs påverkan på 

detta har haft inriktning på specifika företag, aktörer, produkter eller tjänster. Filieri & McLeay (2013) 

hävdar att det som influerar resenärer att ens anta information från eWOM i köpbeslutet beror på 

produkt rankning, noggrannheten i informationen, mervärdesinformation, informationsrelevans samt 

informationstiden. I en annan studie får forskarna Hennig-Thurau & Walsh (2003) fram att 

konsumenter läser eWOM för att reducera tiden för ett beslutsfattande samt för att kunna ta bättre 
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beslut.  

 

Det finns även studier som fokuserar på specifika plattformar som har inflytande på denna process, 

varav en genomförd av Sotiriadis & Van Zyl (2013) som belyser sociala medier och därmed turisters 

användning av Twitter. Resultatet bidrar med att beskriva att just denna plattform inte har en påverkan 

på konsumenters köpbeslutsprocess, en annan studie av Ladhari & Michaud (2015) studerar hur 

kommentarer på Facebook har någon effekt på valet av att boka ett hotell. Mer specifikt visar resultatet 

på att konsumenters vänner på Facebook har en påverkan på avsikten att boka ett hotell, förtroendet för 

hotellet, inställning till hotellet och uppfattningen av dess hemsida.  

 

I en tidigare studie om onlinerecensioners influenser på konsumenters förväntningar och deras köpavsikt 

gällande en hotellbokning belyser Mauri och Minazzi (2013) att det är en positiv korrelation mellan 

dessa. Studien nämner också att om en hotellmanager svarar på konsumenters omdömen så har det en 

negativ påverkan på andra konsumenters köpavsikt. Vilket även är slutsatsen i Vermeulen & Seegers 

(2009) studie, där både positiva och negativa onlinerecensioner ökar konsumenters medvetenhet om 

hotell, medan positiva omdömen förbättrar attityderna till hotell och att dessa effekter är starkare för just 

mindre kända hotell. Detta styrks även av Sparks & Brownings (2011) studie där positiv information 

tillsammans med rankning ökar både konsumenternas bokningsintentioner och förtroende. Resultatet 

visar också på att konsumenter tenderar att förlita sig på information som är lätt att behandla, när man 

utvärderar ett hotell baserat på recensioner. Doh & Hwang (2009) menar också på att positiva 

meddelanden evaluerades högre än negativa omdömen, förutom angående trovärdigheten, då 

värderades negativa meddelanden högre.  

 

Méndez-Hernandez, Munoz-leiva & Sánchez-Fernández (2015) påpekar att turister fortsätter att i större 

utsträckning påverkas av kommentarer och åsikter från vänner och familj (WOM) än andra 

internetanvändare (eWOM). Studien visar även att destinationernas officiella resehemsidor är de online 

plattformar som används mest för att söka information, följt av resebloggar och sociala nätverk.  

Llamero (2014) belyser trovärdigheten hos eWOM inom turism eftersom det finns skillnader i 

litteraturen om dess påverkan på beslutsprocessen. Resultatet indikerar att bara en del av eWOM är 

trovärdigt och förklarar att påverkan beror på begräsningar att kunna ta ett beslut.  

 

Studier kring EWOMs spridning av onlinerecensioner har undersökts på ett flertal olika plattformar 
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samt utifrån ett antal olika aspekter, trots detta finns det en brist på forskning hur konsumenter använder 

sig av eWOM utifrån trovärdigheten i det som skrivs. Eftersom det även finns olika teorier kring om och 

hur det påverkar köpbeslutet eller inte, har denna studie valt att fokusera på även detta.   
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3. METOD 

3.1 Forskningsansats och angreppssätt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om eWOM uppfattas trovärdigt nog för att ha inflytande 

på köpprocessen vid bokning av boende. Därmed är det av vikt att förstå varje enskild respondents 

uppfattning och i med detta grundar sig studien på en kvalitativ forskningsansats. Detta för att kunna få 

en mer unik förståelse för varje konsuments köpprocess, samt för att få respondenterna att öppet 

beskriva detta och deras relation till eWOM. Studiens målsättning var inte att generalisera forskningen 

och resultaten och därför var kvantitativa metoder inte av relevans. Studiens fokuserar på att analysera 

människors egna erfarenheter, deras reaktioner och attityder och därav tolka detta med hjälp av 

intervjuer. Det är mer intressant för studien att försöka förstå konsumenternas olika perspektiv, tankar 

och åsikter om det studerade fenomenet. Kvalitativa metoder är mer användbar eftersom deltagarna har 

tid att dela med sig av sin expertis samt reflektera över sina svar. Studien vill beskriva hur en grupp 

individer tolkar sin sociala verklighet utifrån intervjuer. Det valda angreppsättet för studien är deduktiv 

eftersom den utgår från redan existerande teorier och tidigare forskning för att tillämpa på den 

insamlade datan som redovisas i empiriavsnittet.  

 

3.2 Population och urval  

Studiens population bestod av svenska resenärer i Stockholmsområdet som reser genomsnittligt minst 

två gånger om året. Stockholmsområdet valdes för att kunna genomföra så många personliga intervjuer 

som möjligt. Om respondenterna hade rest mindre regelbundet hade det varit svårare att kunna samla 

information om hur de går tillväga för bokning av boende. De tillfrågade var dessutom privatresenärer 

vilket innebär att de bokar oftast sina resor på egen hand, detta för att tydligare kunna förstå 

bokningsprocessen.  

 

Det finns en mängd olika webbplatser att studera eWOM på. Utifrån tidigare studier kan även olika 

plattformar ha olika påverkan på konsumenters köpbeslut därav har denna studie valt att endast 

fokusera på en webbplats vilket utgör ytterligare ett urval. Studien har medvetet valt att undersöka 

Tripadvisor eftersom hemsidan för nuvarande är den största aktören och plattform som ger möjlighet till 

resenärer att sprida eWOM, specifikt recensioner. Hemsidan grundades år 2000 och har idag 415 

miljoner besökare varje månad och 96 miljoner medlemmar (Tripadvisor 2017). Det är en populär plats 

för resenärer att kommentera, lägga till bilder, ranka och sprida åsikter kring boenden, restauranger 
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samt attraktioner runtom i världen (Tripadvisor 2017). Respondenterna måste därav även ha använt sig 

av Tripadvisor vid något tidigare tillfälle för att kunna medverka i studien för att syftet och 

frågeställningarna ska kunna besvaras.  

 

Den infallsvinkeln för urvalet i denna studie är ett explorativt urval. Detta för att det är en kvalitativ 

studie. (Denscombe 2016, ss. 63-64) Studien vill ge en insikt för resenärers vanor vid bokning av boende 

och därmed är det inte aktuellt att i denna studie få ett exakt tvärsnitt av populationen. Ett icke-

sannolikhetsurval genomfördes då respondenterna valdes till studien utifrån deras kunskaper samt egna 

erfarenheter, de valdes för att utförligt kunna berätta om det undersökta ämnet. Undersökningen bestod 

av åtta respondenter som har ett intresse för resor samt oftast bokar på egen hand.  Tillvägagångsättet 

var lämpligast eftersom studien sökte en viss typ av personer. Den valda urvalstekniken inom icke-

sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval (Denscombe 2016, ss. 63-64), eftersom att personer som är 

relevanta för studien har blivit tillfrågade utifrån att de bland annat har varit lättillgängliga. En inbjudan 

skickades för att nå den valda undersökningsgruppen genom att skriva ett inlägg på Facebook, lördagen 

den 18 november kl.11:05 (se Bilaga 1). På grund av detta blev även urvalsramen begränsad till de 

personer som är vän med skribenten på Facebook. Personerna som såg meddelandet och ville medverka 

i en intervju blev därav respondenterna i studien.  

 

3.2.1 Respondenterna 

Respondenterna har blivit tilldelade fiktiva namn för att kunna vara anonyma i studien.  

 

Christian: Har rest väldigt mycket och besökt många olika destinationer i olika världsdelar. Reseintresset 

är starkt och han väljer gärna att resa på olika typer av resor, detta sker cirka sex gånger per år varav en 

av de sker utanför Europa.  Denna intervju var den första av alla intervjuerna och genomfördes hemma 

hos skribenten. Intervjun tog cirka 10 minuter. Detta var mycket kortare än förväntat, detta berodde på 

att respondenten inte talade så mycket fritt utan svarade på frågorna genom antingen ja, nej eller korta 

meningar och därav upplevdes intervjun mer formell. Trots detta gav svaren tillräckligt för att ändå vara 

med i studien.  

 

Bianca: Tycker det är väldigt roligt att resa och reser en hel del men skulle gärna resa mera. Hon tycker 

det är intressant att besöka nya platser samtidigt som hon uppskattar att åka tillbaka till redan besökta 

områden eller länder för att lära känna platserna bättre. Bianca reser ungefär två gånger per år och 
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också mestadels inom Europa. Även denna studie genomfördes hemma hos skribenten vilket bidrog till 

en lättsam och trygg stämning för båda. Denna intervju var mera som ett integrerat samtal där Bianca 

gärna pratade fritt. Intervjun tog cirka 30 minuter. Bianca hade lätt för att ta för sig i samtalet, på grund 

av detta var detta den längsta intervjun, där hon gärna inflikade med många upplevda historier. 

Samtalet skedde naturligt och därför blev frågorna mer övergripande.  

 

Cathrine: Gillar verkligen och resa och framförallt till weekendstäder eftersom det innebär en kortare 

och billigare resa, vilket passar utmärkt för en student som henne själv. Det är även viktigt att resa till 

värmen. De senaste åren har privatresorna blivit ungefär tre till fyra gånger per år. Catherine hoppas på 

att det ska bli fler resor nu när hon är klar med studierna och att det blir fler olika typer av resor, 

speciellt då de senaste åren har resorna blivit till länder inom Europa. Denna intervju var den sista som 

genomfördes hemma hos skribenten och den varade i ungefär 15 minuter. Detta samtalet kändes mindre 

informellt på grund av att Cathrine talade relativt fritt men styrde inte samtalet.  

 

David: Gillar att resa för att få miljöombyte och för att uppleva ett annat klimat, kultur och mat. Han 

gillar även att resa för att besöka familj utomlands. Resorna sker en del utanför Europa och cirka tre till 

fyra gånger per år. Denna intervju genomfördes på engelska och via telefon, den varade i 20 minuter. 

David hade lätt för att prata och dela med sig av sina erfarenheter. Intervjun var lättsam och därav var 

frågornas ordning inte lika styrda.  

  

Ellen: Älskar att resa och att göra olika typer av resor både för att koppla av och ha semester men också 

för att uppleva en stad. Huvudsaken är att få komma bort från Stockholm antingen genom att utforska 

någonting nytt, träffa människor eller unna sig genom att gå på restauranger och till med få lite sol. Ellen 

reser ungefär tre gånger per år och oftast inom Europa. Även denna intervju genomfördes via telefon 

och tog 15 minuter. Det var ett naturligt samtal där Ellen öppet berättade om sina resvanor.  

 

Josefin: Älskar att resa och tycker det är målet med livet. Hon reser ungefär fyra till fem gånger per år 

och ungefär en gång av dessa utanför Europa. Den genomförda intervjun varade i cirka 15 minuter via 

telefon. Intervjun var lättsam och skämtsam trots att frågorna fick upprepas ibland för förtydligande så 

styrde det inte samtalet.  

 

Helena: Tycker om att upptäcka nya platser och uppleva lite variation samt äventyr. Helena reser 
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ungefär fyra gånger per år och åtminstone vartannat år utanför Europa. Intervjun utfördes hemma hos 

respondenten och varade i 15 minuter. Den valda miljön var för att respondenten skulle känna sig 

bekväm. I denna intervju tog Helena verkligen sin tid att i lugn och ro svara på frågorna detta kan ha att 

göra med att hon kände sig lugn i sin egna hemmiljö. Det var även viktigt för henne att dela med sig av 

sina övriga åsikter och kommentarer i slutet av intervjun.   

 

Marie: Gillar att resa för att det är kul samt för att komma bort från kylan och istället besöka ett varmt 

och fint ställe eller bara komma till en annorlunda miljö, det kan enligt henne behövas ibland. Marie 

brukade inte resa så mycket förut men på senaste åren har det blivit tre gånger per år. Där hälften av 

resor går till utanför Europa. I biblioteket på Södertörns Högskolas bibliotek valdes intervjun att 

genomföras vilket även var neutralt för båda. Detta föreslogs av Marie. Intervjun tog 15 minuter och var 

en öppen dialog som innehöll mycket skratt.  

 

3.3 Datainsamling 

Studiens primärdata består av insamlad information utifrån erfarenheter från åtta stycken intervjuer 

utförda under november och december 2017. En pilotstudie utfördes på en person för att pröva hur väl 

frågorna fungerade således om de var förståeliga samt för att få reda på intervjuns tidsomfattning. 

Pilotstudien genomfördes för att kunna ge respondenterna till studien så mycket information som 

möjligt. En förbättring var att det var bristande information på vad som var syftet med intervjun vilket 

bidrog till att respondentens svar blev bristfälliga, detta rättades till genom att tillägga mer information 

kring studiens bakgrund. Pilotstudien har inte använts i studien.  

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

I denna studie utgörs den kvalitativa forskningen av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till 

semistrukturerade intervjuer som forskningsmetod var för att kunna få tillgång till de deltagandes 

värderingar på en djupare nivå för att förstå konsumenternas process vid bokning av boende.  En 

semistrukturerade intervju innebär att frågorna ställs utifrån ett intervjuschema (Denscombe 2016, 

s.265). Denna variant av intervju genomfördes för att kunna ha en grund för de frågor som skulle 

behandlas men samtidigt ha en flexibilitet. Studien ville ge respondenterna möjlighet att få kunna tala 

fritt och att intervjun var mera som ett informellt samtal. Eftersom det är av vikt att kunna ändra eller 

lägga till frågor under intervjuns gång samt följden av frågorna, så var denna metod passande. För att 

kunna få insamlade data relevant för studiens syfte var utvecklande svar med detaljrik information 
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nödvändigt. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes personligen samt genom telefonintervjuer.  

 

3.3.1.1 Intervjuguide  

Intervjun bestod av sju olika teman med mellan tre till åtta stycken tillhörande frågor angående 

respondenternas bakgrund, köpbeslutsprocessen, eWOMs egenskaper, utvärdering av eWOM, 

Tripadvisor och dess tillförlitlighet, falska omdömen samt positiva och negativa omdömen. De olika 

teman valdes utifrån de teorier som tillämpats och för att enklare kunna få en struktur av intervjuerna 

samt göra de jämförbara. Det ingick även ett antal underfrågor som hjälp för att guida respondenterna 

och därmed var de inte alltid nödvändiga att använda. För att respondenterna skulle få en introduktion 

till vad intervjun skulle innebära genomfördes en presentation där uppsatsens syfte och studiens 

bakgrund beskrevs och därefter tillfrågades respondenternas relation till ämnet. Detta för att förbereda 

respondenterna på frågorna samt för att få en bakgrund till intervjun. Intervjun började med en öppen 

fråga att respondenterna berättade om sitt reseintresse för att kunna inleda med en neutral fråga, 

intervjun avslutades även med öppen fråga om de hade några övriga kommentarer, det var bara ett fåtal 

respondenter som hade någonting ytterligare att tillägga.  

 

3.3.1.2 Individuella intervjuer  

Personliga intervjuer genomfördes för att enklare få en tydlig förståelse för respondenternas egna 

erfarenheter och få en bild av hur personen är och dess relation till resor. Med fler inblandade hade det 

blivit rörigt att förstå vilken erfarenhet som tillhör vilken person. Det är dessutom lättare att kontrollera 

och hänga med i intervjun både under intervjuns gång samt efter intervjun när informationen ska 

transkriberas (Denscombe 2016, s.267).  Det är även fördelaktigt att bara behöva stämma in en tid som 

passar för intervjuaren och respondenten (Denscombe 2016, s.267).  

 

Intervjuerna genomfördes med inspelning på telefonen, detta för att inte missa någonting som 

respondenterna sa. Med ljudinspelning är det möjligt att återgå till ett ”permanent” material och 

därmed lyssna på respondentens svar igen, samt att intervjun kan kontrolleras av andra (Denscombe 

2016, s.281). Det blir dessutom personens egna ord istället för intervjuarens minne och tolkning av vad 

respondenten sa (Denscombe 2016, s.281). En förbättring av studien hade varit att använda sig av en 

videoinspelning så att även respondenternas kroppsspråk och uttryck hade fångats in. För att ändå få 

med detta skrevs det även ner fältanteckningar som ett komplement. Anteckningarna användes även för 

att beskriva omgivningen och hur stämningen var, med andra ord kommunikation som inte en 
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ljudinspelning kan ta med. Efter varje intervju analyserades den insamlade data genom att transkriberas 

och därmed antecknades och sammanställdes svaren medan skribenten lyssnade på inspelningarna.  

 

3.4 Trovärdighet  

Trovärdighet i studien kan delas upp i fyra delkriterier tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering (Bryman 2011, s.354).  

 

Tillförlitlighet 

Begreppet beskriver om studien har tolkats korrekt då en social verklighet kan tolkas på olika sätt, i med 

detta ska det meddelas till personerna som är inkluderade i den sociala verkligheten, vilket i sin tur ska 

bidra till att det som uppfattats i studien är korrekt (Bryman 2011, ss.354-355). Genom att kontrollera 

respondenternas svar under intervjuns gång har trovärdigheten i uppsatsen ökat genom att kunna 

ifrågasätta om verkligheten har uppfattats korrekt. Detta har även tydliggjorts genom att tillåta 

deltagarna i studien att ta del av resultat och därmed bekräfta om även det tolkats rätt.  

 

Pålitlighet  

Detta begrepp innebär att beskriva genomförandet och de beslut som tagits så att andra forskare kan 

bedöma att det är rimligt. Det är annat sätt att se att studien kan upprepas inom just kvalitativ forskning 

(Denscombe 2016, ss.411-412). Under studiens gång har ett flertal handledarmöten ägt rum för att få 

återkoppling både från andra studenter samt handledare, på så sätt har studien blivit granskad 

genomgående under processen. Utifrån konstruktiv kritik har studien förbättrats genom att tydligare och 

noggrannare redovisa hur respondenternas har valts, studiens intervjuguide, hur själva intervjuerna gick 

till samt beskrivning av de medverkade. Därmed har en framställning av processen kring studien 

redogjorts. Vilket bidragit till en hög pålitlighet i denna studie.  

 

Överförbarhet 

Begreppet belyser om hur möjligt det är att överföra denna studie på ett annat jämförbart fall eller miljö 

(Denscombe 2016, ss. 412-413). Studien är baserad på svenskar i Stockholmsområdet och skulle därmed 

kunna genomföras i andra regioner i Sverige däremot kan det vara svårare i andra länder. Den har även 

inkluderat Tripadvisor, vilket är en internationell webbplats för distribuering av onlinerecensioner och 

studien kan därmed implementeras på andra liknande webbplatser. Överförbarheten är därmed 

begränsad till det valda urvalet. Resultatet är dock inte överförbart på grund av faktorer såsom tid och 
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kontext. Om studien tillämpas vid ett senare tillfälle eller vid en annan plats kan agerandet vara 

annorlunda.  

 

Bekräftelsebarhet 

Inom kvalitativ forskning är det inte fokus på objektivitet utan subjektet. Samtidigt måste studien 

innehålla öppenhet för objektivitet. (Denscombe 2016, s.414) Studiens utgångspunkt är utifrån ett 

intresse till turism, samt en turismutbildning vilket har bidragit till att värderingar skapats kring detta 

ämne vilket kan ha haft påverkan på intervjufrågorna. Dock har detta inte påverkat studiens resultat 

som har beskrivit en bild av den sociala verkligheten utifrån de medverkande.  

 

3.5 Äkthet  

Förutom trovärdighetskriterier som nämndes ovan finns det även kriterier för äkthet. Äkthet innehåller 

fem delkriterier rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och slutligen taktisk 

autenticitet (Bryman 2011, s.357). Denna studie inkluderar endast delkriteriet rättvis bild.  

	

Rättvis bild 

Det innebär att undersökningen har en rättvis beskrivning samt bild av respondenternas åsikter och 

uppfattningar (Bryman 2011, s.357). Studien har försökt beskriva varje enskilds respondents åsikter och 

upplevelser utifrån det studerade fenomenet. Detta har skett utifrån tolkningar av de medverkandes svar. 

För att reducera missuppfattningar har respondenternas svar kontrollerats både under intervjuns gång 

samt i resultat. Vilket därmed bidrar till att bilden upplevs rättvis.  

 

3.6 Metodkritik 

Intervjuarens personliga identitet och hur respondenten upplever denna kan påverka intervjuns resultat, 

såsom kön, ålder och etniska ursprung, vilket kallas för intervjuareffekt. Detta sker speciellt när intervjun 

innehåller personliga frågor eller särskilda ämnen som kan uppleves mer eller mindre känsliga. 

(Denscombe 2016, ss. 270-271). Beträffande detta är det möjligt att det har en påverkan i studien på 

grund av personliga intervjuer. De medverkande är även bekanta, vänner eller familjemedlemmar vilket 

innebar en mer lättad stämning och mindre risk för osäkerhet, däremot har det bidragit till ett mer 

personligt utförande, som kan ha påverkan på innehållet. Intervjuerna som genomförts har skett på olika 

platser, hemma hos skribenten, hemma hos respondenten och på Södertörns Högskola. Intervjuerna har 
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även genomförts på olika sätt, antingen via telefonsamtal eller via direktkontakt. Detta kan ha påverkar 

svaren till en viss mån. Beroende på personernas relation till platsen kan den möjligtvis ge olika nivåer av 

trygghet. Det som även kan skilja studierna åt är att en av intervjuerna genomfördes på engelska, detta 

kan ha en påverkan på transkriberingen och resultatet av studien då både svaren och frågorna kan ha 

tolkats olika på grund av översättningen. Intervjutiden varierade en del mellan de olika respondenterna 

vilket är en konsekvens av att studien försökte inkludera respondenter som inte är så lika varandra. 

 

3.7 Etik 

Inom etik och dess regler finns det fyra kategorier som är aktuella frivillighet, integritet, konfidentialitet samt 

anonymitet (Bryman 2011 ss.131-132). Respondenterna i studien har fått kontaktinformation för att kunna 

höra av sig vid eventuella frågor. De medverkande har blivit informerade om vad studien innebär: den 

typ av data som kommer att samlas in och dess syfte. Detta har skett i form av en kort sammanfattning 

och introduktion. Vilket inträffades innan respondenterna tillfrågats om medverkan, som har tydligt 

formulerats att det är frivilligt. Respondenterna har även fått information om vad medverkan innebär 

och bidrar till. De tillfrågade har fått information om var den slutgiltiga uppsatsen finns och om de vill ta 

del av den innan den är färdig, för att kontrollera att det som uppfattas är korrekt. Vid intervjuernas 

genomförande har de även frågats om tillstånd för att spela in samt om de vill vara anonyma i studien 

och att detta garanteras. De har även blivit försäkrade om konfidentialitetskravet vilket innebär att 

informationen inte har delats med någon annan mer än de involverade i forskningen och det endast har 

använts i forskningsändamål (Bryman 2011 ss.131-132). Undersökningen berör resenärers beteende vid 

bokning av boende som inte innehåller någon information som upplevs känsligt. Genomgående har 

respondenterna fått tydliga instruktioner och ärlig information för att de ska känna sig så trygga som 

möjligt. Respondenterna har inte bara fått muntlig information om detta utan en sammanfattning av all 

information som de har kunnat behålla. Respondenterna har även fått information om varför just de är 

valda till undersökningen och att de kan avsluta sin medverkan i studien när som helst under processens 

gång. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS  

Empirin utförs av de sammanställda intervjuerna. Varje respondent och dess intervju är uppdelat i sju 

olika teman angående respondenternas köpbeslutsprocessen, uppfattning om eWOM, eWOMs 

egenskaper, utvärdering av eWOM, Tripadvisor och dess tillförlitlighet, falska omdömen samt positiva 

och negativa omdömen. För att undvika upprepning innehåller kapitlet även den analytiska delen av 

studien.  

 

4.1 Köpbeslutsprocessen  

Inför en resa är alla respondenterna väldigt delaktiga i processen samt tar gärna initiativet till att boka 

boende och detta sker aktivt. Att vara delaktig i bokningsprocessen av boende har inte alltid varit 

väsentligt för Bianca eftersom resorna har varit med familjen och då har föräldrarna tagit an den 

uppgiften. Det är mer på senare år som det har blivit mer aktuellt. Hur delaktig hon är beror också på 

vem det är hon reser med. Till skillnad från Bianca så gillar David att för det mesta vara delaktig 

eftersom att alla har olika standarder, det är viktigt att få med allas åsikter och framförallt hans egna. 

Ellen gillar att vara delaktig för att kunna jämföra pris och kvalité. Hon är extra noga med att vara 

delaktig när hon ska bo på vandrarhem, detta då hon har märkt att vissa boenden kan vara väldigt 

dåliga och då är det numera viktigt att samla information. Josefin är den enda respondenten som inte 

alls är delaktig i processen, detta är för att hon ofta förlitar sig på att de andra i resesällskapet tar 

besluten. Kotler et al. (2013) beskriver att kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer kan 

påverka konsumenter inför deras val. Detta stämmer framförallt överens med respondenternas sociala 

omgivning, att det beror på människorna runt omkring hur beslutet tas.   

 

4.1.1 Behovsupptäckt  

För respondenterna kan anledningen till att resa skilja sig åt mellan varandra, det kan vara för att resa 

till värmen, för att upptäcka nya platser eller lära känna nya människor. Det kan även skilja sig åt 

beroende på vilken typ av resa det är, med vem de reser med samt vilken tid på året resan inträffar. 

Oavsett vilken resa en respondent genomför så ska ett behov uppfyllas. Dessa faktorer kallas enligt 

Kotler et al. (2013) för externa faktorer och är variabler som är betydande för att komma fram till ett 

beslut, här nämns bland annat konsumentens avsikt vilket även har betydelse för respondenterna, vad 

det är för resa som ska bokas. Men även vem de reser med vilket Kotler et al (2013) förklarar är exempel 

på hur konsumenter ser på sin omgivning.  
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4.1.2 Informationssökning  

För att samla information till en kommande resa var det för respondenterna inte särskilt vanligt att 

endast utgå ifrån tidigare erfarenheter. Däremot kunde det vara användbart när de reser till platser de 

redan besökt och därmed bokar samma boende. Tidigare erfarenheter ansågs inte som en viktig 

informationskälla för respondenterna att presentera, detta kan bero på att det sker omedvetet eller att de 

genomför resor till nya platser. Å andra sidan kan det vara så att de utifrån erfarenheter kring ett 

tidigare boende har skapat förväntningar för hur framtida boende ska vara. Det kan även ha påverkan 

på vilken typ av boende de är intresserade av. Detta stämmer överens med Murrays (2009) och Kotler et 

al. (2013) beskrivningar om att interna källor oftast inte är det enda sättet att samla information på, då 

det inte alltid är tillräckligt för att ta ett beslut. Alla respondenter använde sig istället av information från 

andra källor. 

 

Det vanligaste sättet för respondenterna att samla information på var via internet. Vilket är ett exempel 

på en extern publik källa (Kotler et al. 2013). Dock utmärks inte denna typ av källa av Kotler et al. 

(2013) utan där beskrivs kommersiella källor samt personliga källor som betydande. Eftersom kriteriet att 

vara med i studien innebar att respondenterna någon gång måste ha använt sig av Tripadvisor kan det 

ha påverkan på att andra externa källor används antingen mer eller mindre än Tripadvisor. Flertalet har 

använt sig av webbplatsen Tripadvisor under det senaste året som informationskälla för att boka boende 

men inte alla. Cathrine har mest använt webbplatsen för restauranger och inte för boende. För att 

komma fram till ett beslut samlar Christian och David nästan alltid information från Tripadvisor. För 

Christian, Josefin och Helena är det även viktigt att samla tips från familj, vänner och bekanta, men när 

den sociala omgivningen inte har några rekommendationer är främsta källan Tripadvisor. Tryckta 

källor såsom tidningsartiklar kan också användas för att ta ett beslut. Tidningen Vagabond 

uppmärksammades även i Biancas process men endast för att få inspiration. Detta tyder på att tidningar 

används på ett mer passivt informationssätt än genom en aktiv sökning (Comegys et al. 2009), eftersom 

Bianca inte tror att användandet har någon koppling till de boenden hon i slutändan bokar till en resa. 

Det kan även hända att David kan klicka in på resebloggar, men det är endast om det står om en 

särskild plats eller ett särskilt hotell som han sedan tidigare är intresserad av.  

 

För det mesta använder sig respondenterna av olika typer av recensionshemsidor. För att boka ett 

boende är hemsidan Booking.com användbar för Bianca och för David, enligt honom har det ett lika 
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bra rankningssystem som Tripadvisor. Bianca brukar använda Booking.com för att titta på bilder, 

recensioner och vad olika boenden har för faciliteter. Annars använder sig Bianca av Google för att söka 

sig fram och för att nyttja deras kartfunktioner för att kunna se de områden som potentiella boenden 

ligger i. För Cathrine är Hotels.com den främsta informationskällan om hon inte får tips från personer i 

sin omgivning. Hon brukar även titta på bilder och kanske besöka en annan webbplats såsom 

Tripadvisor och Booking.com. Marie brukar använda sig av att gå in på boendets hemsida och läsa 

recensioner antingen på Airbnb, Help.com eller Tripadvisor. Ingen av respondenterna har därmed 

medgett att de blivit påverkade av kommersiella källor inför ett köp. Förklaringen till detta kan vara som 

Comegys et al. (2009) beskriver att det fungerar som en källa som endast väcker konsumenternas 

uppmärksamhet men som inte används när de aktivt söker information. Således är det ingenting som 

respondenterna beaktar i sin informationssamling.  

 

Att samla information tog för de flesta respondenter antingen några dagar eller några timmar beroende 

på vilken typ av resa som genomförs samt med vem. Bianca menade att det blir en längre process 

eftersom att hon ändrar sig under tiden och väljer att samla information från ett flertal källor. Detsamma 

är det för David som menar att ju längre man tänker på det desto längre tid tar det. För Cathrine tar det 

för en weekendresa ungefär tre till fyra timmar att samla information. För Christian kan det ta olika lång 

tid beroende på vad det är för typ av en resa och hur länge resan varar, eftersom det kan behövas flera 

bokningar av boende. Ellen kan sitta i flera timmar och i flera dagar, ibland kan hon jämföra länge 

speciellt om hon reser med många andra för då brukar hon skicka vidare det hon hittat och måste därför 

vänta på respons. Kotler et al. (2013) förklarar att den tid som läggs ner på att samla information beror 

på vad respondenterna har för tidigare erfarenheter. En reducerad informationssökning kan ske då 

konsumenten vet vad de är ute efter samt om de kan ha besökt platsen tidigare, det beror på den 

samlade kunskapen (Kotler et al. 2013). För respondenterna var detta inte lika aktuellt eftersom även om 

de har besökt platsen tidigare valde de att ibland bo på andra boenden, men däremot var det andra 

faktorer som gjorde att sökningen gick snabbare, exempelvis vilket område som föredrogs att bo på.  

 

4.1.3 Utvärdering av alternativ  

Sättet att utvärdera alternativen på var väldigt olika för respondenterna. Vilket Sirakaya & Woodside 

(2004) belyser att konsumenten använder sig av olika beslutsregler för att kunna utvärdera vilket 

erbjudande som ska köpas och att det är upp till konsumenten själv att välja hur dessa alternativ 

evalueras. Gemensamt för alla respondenter var dock att boendet måste ligga i ett bra område så att det 
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är lätt att kunna ta sig både till och från boendet, antingen om det är nära centrumet eller stranden, 

beroende på typen av resa. Om det är sommar är det väldigt viktigt för Ellen och Marie att det ligger 

nära stranden. Vilket överensstämmer med Cantallops & Salvi (2014) beskrivning att faktorer som kan 

påverka valet kan vara boendets position i förhållande till attraktiva platser för turister. Att boendet 

måste vara fräscht eller rent är också väsentligt för alla respondenter. Återstående faktorer som kan 

påverka valet var ganska olika mellan respondenterna.  

 

För Bianca och Ellen anpassades valet av boendet beroende på vilken typ av resa som bokades. Reste de 

med vänner vad det för Bianca bekvämt att bo i lägenhet, eftersom att det är perfekt när man är en 

större grupp människor och kan laga mat tillsammans och spendera tid med varandra. Om resan är 

med familjen så är det bättre med hotell enligt Bianca. Vandrarhem är roligare att bo på när man vill 

lära känna nya människor samt om man bara ska bo där i några dagar menade Ellen, däremot om det 

är en semesterresa där syftet är att ta det är lugnt vill hon gärna bo mer exklusivt. Christian, Catherine 

och David väljer oberoende av restyp hotell framför andra typer av boenden. För Helena är det bara 

angeläget att boka lägenhet för en resa under en längre period, annars är det hotell som gäller. Marie 

brukar boka boende via Airbnb, vilket är en webbplats för lägenhetsuthyrning annars föredrar hon att 

bo på ett lägenhetshotell. Josefin tycker att hotell och att hyra lägenhet eller hus är på delad förstaplats 

för henne när boende ska väljas.  

 

”Jag föredrar hotell, för att jag gillar servicen. Jag gillar att vakna upp till fräscha handdukar och att ha 

sängen bäddad och att rummet är städat.”       

(David) 

För Cathrine, Helena, David och Ellen berodde boendet mestadels på den angivna budgeten för resan 

och för David är både priset och servicen viktigt. För de resterande respondenterna verkade detta inte 

angeläget. Cantallops & Salvi (2014) instämmer på att priset är en avgörande faktor för många resenärer 

men att även servicekvalitet kan vara av vikt. De faciliteterna som finns på ett boende varierade också i 

betydelse. Om resan är till ett varmt land är det viktigt med pool för Christian, Josefin och Marie. 

Medan för Cathrine och Josefin var det även angeläget att det fanns gym, men för Cathrine är detta 

endast väsentligt vid längre resor. För Christian är det även viktigt att boendet är lyxigt. Detta styrks av 

Cantallops & Salvi (2014) som menar på att faciliteter och atmosfären är ett annat sätt att värdera 

boendets alternativ på.  
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”Att det inte finns vägglöss, att de har någorlunda bra recensioner och att recensionerna får med att det 

ändå är fräscht där. Om det är många recensioner som säger: ja det var bra service, men det var ganska 

ofräscht. Så hellre att det är lite kass service och inte ingår frukost, men att det istället är fräscht och rent.” 

(Bianca)  

 

Att boka boende efter en särskild hotellkedja är endast essentiellt för David. Anledningen till detta är den 

trygghet det innebär på grund av hotellets rykte. Han menar att det är ett varumärke för en anledning, 

därför är det självklart att han skulle välja det framför ett boende han aldrig hört talats om. Detta 

instämmer på Jeacle & Carters (2011) diskussion som framställer att det är ett sätt att reducera risker på 

för exempelvis personer som inte bokar via reseagenter som oftast innebär att de har en bokningsgaranti. 

För Ellen är priset det avgörande eller om någon har särskilt rekommenderat en hotellkedja så har hon 

det i åtanke. För de resterande respondenterna var detta inte alls av betydelse utan att det snarare är 

bättre med boenden som är lite mindre och inte är så välkända, enligt Bianca ger det en mysigare 

känsla. Helena och Josefin håller med om detta och föredrar små och personliga hotell, gärna 

Boutiquehotell. Detta innebär att de resterande respondenterna gärna undviker att evaluera 

boendealternativ utifrån detta då det inte alls är relevant.  Vilket är av samma mening som Jeacle & 

Carters (2011) åskådliggör, de menar att hotellkedjor kan ha motsatt påverkan på de resenärer som vill 

undvika särskilda varumärken.  

 

”Jag brukar nog inte välja efter det, men om jag ser att det är exakt samma prisklass på ett hotell jag inte 

har hört talats om och hotell från en kedja, då tar jag nog det från en kedja.” 

(Cathrine) 

4.1.4 Köpbeslut och efterköpsbeteende  

Den senaste genomförda bokningen av boende som respondenterna gjorde blev alla nöjda med valet då 

boendet uppfyllde deras förväntningar. Det som skiljde sig åt i bokningsprocessen från respondenterna 

senaste resa var att det inte riktigt stämde överens med hur de beskrev hur de annars brukar boka 

boende. Detta skiljde sig åt för Biancas då hon inte alls var delaktig i bokningsprocessen av boendet. 

Utan det var hennes pappa som bestämde hotell utifrån intern information, då de hade bott där för två 

år sedan. Eftersom de hade varit där förut visste de vad de skulle förvänta sig av hotellet. Därför 

användes inte eWOM på den senaste bokningen. David var inte heller delaktig i processen vid hans 

senaste resa. Hans flickvän var den som bokade boendet och han höll med om att allt verkade bra. 

Marie senaste bokning utfördes faktiskt med hjälp av Solresor för en gångs skull och innebar därmed en 
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paketresa. Hotellet granskades utifrån dess hemsida och valdes eftersom det var ganska billigt och nära 

till stranden. För de resterande respondenterna var deras beskrivning av sin senaste bokningsprocess 

densamma.  

 

Varför det kan skilja sig åt från bokning till bokning för respondenterna, kan enligt Comegys et al (2009) 

ha att göra med att människorna runt omkring konsumenten har en påverkan som gör att alternativen 

ändras. Det boendet som är tänkt är inte alltid det som väljs. För Bianca var det att familjen var nöjd 

med det boendet som de hade bokat någon annan gång och därför bokades det igen. Detta beskrivs av 

Kotler et al (2013) att det är vanligt när konsumenter fick vad de förväntade sig att de återkommer till 

samma boende och därmed blir lojala kunder. Trots att de flesta av respondenterna använt sig av någon 

recensionshemsida även om det inte var Tripadvisor så var det ingen som på sin senaste bokning skrev 

en recension om boendet. Anledningen till detta kan vara eftersom alla tyckte att bokningen var lyckad. 

Kotler et al (2013) hävdar nämligen att köp som har varit misslyckande ofta bidrar med att 

konsumenterna gärna vill dela med sig av vad som hände i större utsträckning än om köpet var 

tillfredställande.  

 

4.2 eWOM  

Alla respondenter tyckte att onlinerecensioner är givande och ett bra hjälpmedel för att komma fram till 

ett beslut enligt David var det för att omdömena tenderar att vara ärliga. Han menar även att folk inte 

är rädda för att skriva vad som är negativt eller positivt med ett boende. Ellen förklarar att det som står i 

recensionerna oftast stämmer och därför är det användbart. Dock tyckte Cathrine och Marie att det kan 

vara svårt att verkligen förstå vissa recensioner. Marie beskriver att ibland så skriver resenärer ”in the 

heat of the moment” därför kan bli tvetydigt.  

 

…”de är ganska varierande, jag tycker det är bra och det är skönt när folk har skrivit omdömen och varit 

ärliga och därför tycker jag att jag själv måste bli bättre på att skriva”. 

    (Cathrine) 

 

Onlinerecensioner är en essentiell del för att komma fram till ett beslut för Christian, Bianca, David, 

Helena och Ellen. Dock har det inte blivit ett måste för alla respondenter utan bara för Bianca, Marie 

och David inför varje bokning, därmed är de ense om Leongs et al. (2017) påståenden att eWOM är en 

nödvändig källa för att samla information. Cathrine tycker omdömen är bra och tycker det är givande 
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när folk har varit ärliga, men det är inte nödvändigt att använda sig av vid varje beslut. För henne är det 

mer viktigt att se hur själva webbplatsen har recenserat ett omdöme än vad enskilda individer har för 

åsikter. Biancas allmänna uppfattning av recensioner är att det liknar hemsidan Flashback.  

 

..” Jag tycker att det är lite som flashback, man kan kolla på det och tänka att det här är ingen professionell 

bedömning, jag kan inte ha det här som en källa, som exempelvis i skolan. Men samtidigt så är det vad 

folk tycker. Det är ju människors åsikter så på ett sätt är det nästan mer värt. Det kan vara till jättestor 

hjälp.”  (Bianca)  

 

4.2.1 eWOMs egenskaper 

Respondenterna använder sig även av andra plattformar än Tripadvisor för att ta till sig eWOM. Bianca 

använder gärna Booking.com där människor kan dela med sig av omdömen men till skillnad från 

Tripadvisor är det möjligt att boka boendet direkt på hemsidan. Bianca förklarar att hon egentligen inte 

använder någon plattform aktivt utan att hon kan klicka på de plattformar som kommer upp vid en 

sökning på Google och eftersom Tripadvisor oftast är högst upp på sökresultatet använder hon sig av 

det. Cathrine och Helena använder sig av Hotels.com och Ellen använder sig av Hostelworld. Marie 

använder sig av Airbnb, Help utöver Tripadvisor. 

 

King et al. (2014) menar att ett sätt att definiera eWOM på är med hjälp av begreppet 

plattformspridning som innebär de plattformar som eWOM används på. Detta är ett sätt som kan mäta 

i vilken utsträckning som eWOM används samt vilka webbplatser som är av relevans för 

konsumenterna. Anledningen till att respondenterna använder sig av andra plattformar kan vara för att 

de specialiserar sig på en typ av tjänst. Hotels, Airbnb och Hostelworld är exempel på hemsidor som 

innebär specifika typ av boenden och därav kan dessa vara mera relevanta att ha användning för 

beroende på vad för typ av boende resenären är intresserad av. Tripadvisor är en hemsida som har flera 

olika typer av tjänster och därav kan det bidra till att det inte är förstahandsvalet. Vilket överensstämmer 

med King et al. (2014) upplysning om att plattformens karaktär kan ha betydelse för vilken webbplats 

som är relevant för konsumenten, vilket inkluderar vad för tjänster som egentligen folk skriver om på 

hemsidan. 

 

Att skriva ett omdöme är det bara Bianca, Christian och David som har gjort angående boenden. 

Christian skriver inte lika många som han hade hoppats på, det är lätt att det glömts bort vid en 
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hemkommen resa och Bianca har inte för vana att göra det men har gjort det en enstaka gång. Cathrine 

har börjat skriva omdömen på restauranger på Tripadvisor, nästa steg är att göra det på hotell. David 

har spridit eWOM på webbplatsen Airbnb men inte på Tripadvisor. Detta indikerar på det King et al. 

(2014) konkluderade, det är för ansträngande att skriva en recension då personen först måste bli medlem 

på hemsidan och sedan genomgå ett antal obligatoriska steg som kan vara tidskrävande. 

Respondenterna föredrar istället att prata med personer i sin omgivning angående deras resa. Vilket 

tyder på att även för respondenterna är det vanligare att sprida traditionell WOM än eWOM. Vilket är 

samma slutsats som King et al (2014) eftersom detta sker via vardagliga samtal.  

 

För alla konsumenter är det viktigt att ta del av rankningen av boenden och därmed kunna evaluera 

utifrån alla nivåer. Detta motsvarar tidigare studier kring att rankningen är en viktig del av eWOMs 

egenskaper (King et al. 2014). Respondenterna belyser att det gör det enklare att förstå innebörden i en 

recension samt att det är ett snabbt sätt att kunna värdera ett boende. Respondenterna menar även på 

att bara för att en recension innehåller någonting negativt betyder det inte att hela omdömet rankas som 

dåligt. För Josefin var det dock betydande att klicka på de nivåer som är mest extrema. Som i detta fall 

enligt Jeacle & Carter (2011) innefattar kategorin hemskt och utmärkt. Marie beskriver att hon tycker att 

betygsskalan är jätteviktig och att hon brukar bläddra igenom på de omdömen som är mellanrankade 

och om det är väldigt blandade åsikter brukar hon titta på de sämre rankade omdömena. Skälet till att 

det är ett måste för vissa webbplatser att inkludera rankning kan vara för att det är så viktigt för 

konsumenterna (Jeacle & Carter 2011). Helena menar att hon måste gå igenom alla nivåer av 

rankningen, eftersom det är viktigt att läsa tillhörande kommentar då recensenten exempelvis kan ha 

sänkt rankningen på boendet eftersom det var för dyrt, fast det kan ha varit ett boende som Helena är 

beredd att betala för. Detta gör det även viktigt för respondenterna att inte endast betrakta rankningen 

utan att det sker i samband med kommentarerna, annars kan det misstolkas som i Helenas exempel. 

King et al (2014) beskriver att rankningen är ett sätt att för konsumenter att slippa tolka det som står och 

istället översätts texten till enkla symboler. Samtidigt är detta inte tillräckligt med information för 

respondenterna.  

 

4.2.2 Utvärdering av eWOM 

För många av respondenterna handlar det mer om att kunna få en helhetsbild för vad olika 

konsumenter säger än själva trovärdigheten i det som skrivs och av vem det skrivs. Den enda 

konsumenten som faktiskt använder sig av olika metoder för att öka trovärdigheten är David. Vilket 
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visar att antingen förlitar sig respondenterna på det som skrivs och att det inte finns någon anledning till 

använda sig av olika metoder eller så sker det omedvetet. David menar att omdömen är folks åsikter och 

på grund av det kan vissa omdömen inte vara mer trovärdiga än andra, med utgångspunkt i att det är 

konsumenter som skriver omdömen inte är företagen själva.  

 

Vidare är det ingen av respondenterna som brukar lägga märke till om recensioner innehåller både 

positivt och negativ information, förutom David. För honom är det viktigt att kunna se att om en 

recension innehåller båda attributen. Helena iakttar endast detta om det är någonting hon vill få 

bekräftat. Likaså som David belyser detta så uttalar sig Mauri & Minazzi (2013) om att alla erbjudanden 

har fördelar och nackdelar och att detta är ett av de sätt som eWOM kan utvärderas på för att öka 

tillförlitligheten. 

 

Marie brukar titta på om recensioner innehåller specifika detaljer samt hur recensionen är skriven 

baserat på grammatik. Bianca förklarar att hon inte medvetet kontrollerar detta men om recensioner är 

utförliga och beskriver ett flertal saker om boendet så brukar man få en bättre bild än av de nästa tio 

recensionerna som består av en kort mening. Bianca nämner några exempel på sådana recensioner.   

 

”Bra service. 

 Det var dåligt vattentryck. 

 Det var kallt i duschen.” 

(Bianca)  

 

Bianca brukar även tänka på om recensionerna inte är så långa så har de väl inte så mycket att klaga på. 

Om personen har beskrivit väldigt lite antingen att någonting var jättedåligt eller jättebra så måste det 

vara det enda som utmärkte sig och ingenting annat var värt att anmärka på. För om en konsument 

ändå har tagit sin tid till att skriva ett omdöme borde det inkludera alla synpunkter. David läser bara 

omdömen med specifika detaljer eftersom det ger mer information istället för att bara att skriva att det 

är bra eller dåligt. Han vill veta varför och speciellt eftersom vissa människor tolererar mer än andra. 

Detta skriver Mauri & Minazzi (2013) att det har med trovärdigheten att göra, om ett omdöme är 

bristande på detaljrik information. För respondenterna handlar det snarare om att de inte får ut lika 

mycket av omdömet som de hade hoppats på vid användningen av eWOM. Likaså som vissa faktorer 

kan öka tillförlitligheten kan även bristfällig information minska trovärdigheten. Grammatiken nämner 
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både King et al (2014) och Mauri & Minazzi (2013) är ett sätt att evaluera trovärdigheten och det är mer 

angeläget om vilket språk som används och hur innehållet i omdömet är utformat. Precis som för 

respondenterna ovan, är innehållets kvalité en annan viktig faktor för konsumenter att kunna höja 

trovärdigheten (Filieri et al. 2015).  

 

För alla respondenter är det av vikt att se om omdömen överensstämmer med varandra. Om många 

säger att det är på ett visst sätt så är det nog så belyser Bianca. Helena anser att när det är flera 

recensioner som säger samma sak, så blir det mer trovärdigt. Vilket motsvarar Mauri & Minazzis (2013) 

konsekvens av att det ökar tillförlitligheten i omdömet.  

 

…”det är ju lite konstigt om någon skriver att det är jättedåligt och att det är någon som då skriver att det är 

jättebra. Men jag tycker oftast att det är ganska lika. Eller är det bra så är det väldigt många bra 

kommentarer och är det dåligt är det likadant.” 

(Ellen)  

 

Om två boenden har lika höga betyg men det ena boendet har fler kommentarer så var det Cathrine, 

Ellen och Marie av respondenterna som skulle välja det boendet med flest kommentarer. Ellen anser 

desto mer recensioner desto bättre. Medan de andra menade på att det beror på recensionernas 

innehåll. David menar att båda boendena är på samma nivå.  

 

”Om de båda boenden är lika bra så är de på samma nivå. Jag skulle bara välja den som jag gillar mest, 

som kanske ligger bättre till eller nära till bättre restauranger eller något sådant. Det skulle inte bara vara 

baserat på omdömena. ” 

    (David)  

 

Ur Davids synvinkel är omdömen med andra ord inte det enda sättet att evaluera ett boende på. 

Respondenternas svar visar också på att kvalitet och kvantitet har olika betydelse för respondenterna. 

Dock menar King et al (2014) att det är viktigare att fokusera på kvaliteten då det bara blir mer och mer 

populärt att skriva recensioner.  

 

Tripadvisor har en mängd funktioner för att identifiera vem resenären är men endast David bryr sig om 

att gå in recensentens profil endast för att i sistahand utesluta falska omdömen. Marie kan göra det om 
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hon läser en recension på Facebook men inte på Tripadvisor. Detta är ytterligare ett sätt för att reducera 

eventuella risker genom att kunna granska om det finns information om den som skriver meddelandet 

(Mauri & Minazzi 2013). Profilen kan enligt Filieri et al (2015) innehålla personlig information samt 

bilder. För David är det snarare relevant att se om personen har skrivit några tidigare omdömen. Vilket 

enligt Zhang et al (2016) är ett av sätten för webbplatser att tillgodose information om recensenten för 

att minska antalet falska omdömen. Anledningen till att respondenterna inte använder sig av dessa 

funktioner kan vara för att recensionerna inte anses opålitliga. Andra konsumenters profiler är inte 

relevanta för respondenterna och av samma anledning verkade det inte heller vara relevant att betrakta 

om recensioner även har blivit rankade av några andra konsumenter utifrån hur hjälpsamt omdömet 

var. Att ranka en skriven recension verkade inte vara ett övertygande sätt att reducera falska omdömen 

på, enligt respondenterna. Detta kan bero på att även om ett omdöme är falskt kan det ändå vara 

hjälpsamt för någon, speciellt om det inte innehåller specifika detaljer som visar på vad som var bra eller 

dåligt. Vilket skiljer sig från Mauri & Minazzis (2013) uppfattning av detta då det endast ska vara ett sätt 

att öka trovärdigheten på. Oftast litar respondenterna på det som skrivs på Tripadvisor och därför 

lägger de inte lika stor vikt på olika tillvägagångsätt för att utvärdera recensenten eller gå in på 

recensentens profil. Därmed använder Christian, Marie och David inte heller de funktioner som 

webbplatsen erbjuder av såsom att kunna läsa omdömen från en särskild typ av resenär eller från ett 

särskilt land. Det anses inte relevant. Helena kan lägga märka till omdömen är på svenska, just för att det 

är mer jämförbara med vad hon är ute efter. Ellen påpekar att om det är svenskar som skrivit 

omdömena så kan hon ta åt sig mera men det är fortfarande ingenting hon fokuserar på när hon läser 

recensioner.  

 

Ellen tycker inte det är nödvändigt med att få reda på vilken typ av resenär som skrivit recensionen, men 

hon kan samtidigt beakta om någon har varit på en liknande resa som hon tänkt åka på och om det är 

en resa för exempelvis familjer så kanske det inte precis är någonting för henne. Josefin skulle inte heller 

välja en recension baserat på en backpackerresa eller en resa med familjen. Bianca tycker inte det är 

nödvändigt att läsa information om vem recensenten rest med utan istället är det viktigare att kunna få 

en helhetsbild.  

 

…,” Om jag ska ut och resa med kompisar och så finns det familjer som har kommenterat att det var ett 

jättedåligt boende för att det var mycket myggor och barnen grät. Det kanske inte är så nice med mycket 

mygg även om man reser med kompisar. Det finns ändå saker som man vill ta del av även om det kanske 
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inte berör en själv egentligen...” 

    (Bianca)  

 

Bianca menade att oberoende vem man reser med kan det vara väsentlig information om ett boende 

som hon vill ta del av och genom att selektera omdömena kan den informationen utelämnas. 

Samtidigt menar Banarjee och Chua (2016) att informationen som sprids via recensioner inte är 

väsentlig för alla resenärer. Därav kan ett sätt att selektera det som passar en själv, exempelvis att endast 

läsa recensioner utifrån personer som rest med en viss typ av sällskap. Detta kan ha en påverkan på om 

den framtida resenärer blir nöjd med boendet eller inte eftersom det är inte alltid möjligt för ett boende 

att kunna tillfredsställa alla typer av resenärer. (Banerjee & Chua 2016) Vilket stämmer överens med en 

del av respondenterna som inte tror att de skulle bli nöjda med ett boende som besökts av barnfamiljer 

eller backpackers.  

 

Ett sätt att öka tillförlitligheten är att konsumenter kompletterar en kommentar med att lägga till 

personliga bilder vilket kan verifiera det som skrivs i omdömet. (Jeacle & Carter 2011) Detta var inte alls 

relevant för Christian och Bianca. Däremot menade Bianca att hon automatiskt räknade med att det 

inte såg lika fint ut i verkligheten än de bilderna tagna av boenden och därför känns det inte nödvändigt, 

medan för Cathrine så ökade det trovärdigheten när resenärer hade lagt upp egna bilder och effekten 

blev istället att hon nästan struntade i företagens egna bilder. David, Helena och Ellen instämmer också 

att det är viktigt men att Ellen brukar söka på hashtags tillhörande boendet på Instagram eller Google 

för att kunna se ytterligare bilder. Respondenterna som väljer att titta på bilder gör det för att det inte 

litar på de bilder som boendet lägger upp eftersom de ofta är redigerade och inte stämmer överens på 

verkligheten. Därmed ökar tillförlitligheten för det boendet de ska välja men har egentligen ingenting att 

göra med om recensionen i sig är tillförlitligt som Jeacle & Carter (2011) menar på.  

 

Det som kan vara hjälpsamt för konsumenter är att aktörerna har tillåtelse att svara på recensenters 

omdömen angående deras verksamhet men då sker det utifrån ett särskilt företagskonto (Jeacle & Carter 

2011). Företagens respons är inte relevant för någon av respondenterna förutom för David då han tycker 

det är ett sätt för boenden att visa att de bryr sig och vill förbättra sig. Marie beskriver att det beror på 

vad det handlar om för boenden, på exempelvis Airbnb är det inte alls relevant om de som hyr ut svarar 

på omdömena men att det däremot kan vara relevant när hotellaktörer gör det. Josefin tycker att det är 

bra att aktörer har möjligheten att göra det för att kunna dementera dåliga recensioner. Ellen inflikar 
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med att det inte är något hon tycker är viktigt men att det är alltid är positivt att de gör det och då att 

boenden exempelvis ber om ursäkt om en konsument haft en dålig upplevelse eftersom det känns mer 

seriöst. Bianca menar att det oftast är automatiska svar och då känns det väldigt oseriöst vilket har 

bidragit till att hon inte bryr sig. Däremot kan hon få en positiv känsla när hon har sett att hotellet 

personligen har svarat på recensionen.   

 

Ingen verkar tycka att det är negativt för boenden att svara på recensioner så länge svaret är genuint 

med andra ord uppskattades inga automatiska svar. Därmed håller inte respondenterna med om Mauri 

& Minazzi (2013) åsikt om att svar från aktörer kan resultera i att trovärdigheten minskar på grund av 

att det enligt deras studie bara gynnar boendet. Eftersom det snarare har att göra med att boenden inte 

bryr sig om vad som skrivs och därmed innebär det att något som var dåligt för en konsument för ett 

flertal år sedan, fortfarande är problemet med boendet, inte att boendet är partiska.  

 

4.2.3 Tripadvisor och webbplatsen trovärdighet  

 
Hemsidor som varken säljer produkter eller tjänster värderas ofta högre eftersom de agerar som 

mellanhänder (Mauri & Menazzi 2013). För respondenterna verkar detta inte spela någon roll då de 

använder sig av både hemsidor som har boendeerbjudanden och de som inte har det.  

 

Alla respondenter tycker att Tripadvisor till viss del är en trovärdig och seriös aktör som ger korrekt 

information om sina boenden. Cathrine menar att varje gång hon har använt sig av webbplatsen i sitt 

beslut har det fungerat bra. Bianca tycker att eftersom hemsidan består av konsumenters erfarenheter så 

har hon alltid i åtanke att det inte alltid kan stämma vad folk skriver, men samtidigt att det kan vara 

hjälpsamt att väva in i ett beslut, då det kan ligga en poäng i att det är flera personer har en liknande 

åsikt. Trots att Josefin instämmer med att Tripadvisor är en trovärdig aktör har hon en gång blivit 

besviken av användandet av hemsidan. Detta handlade om ett boende som hade bokats efter att det 

hade blivit granskat på Tripadvisor, boendet hade bra recensioner dock stämde recensionerna inte alls 

överens med hur det verkligen var. Hotellet var hemskt och därför bestämde sig resesällskapet för att 

lämna stället och boka ett nytt boende. Dock fanns det ingen tanke på att det kunde ha varit falska 

omdömen. King et al. (2014) förklarar det som att detta även kan påverka för framtid användning av 

onlinerecensioner. Vilket kan vara anledningen till att Josefin inte använder sig så mycket av Tripadvisor 

som informationskälla.  
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Mauri & Minazzi (2013) menar att kvaliteten av recensionerna och på hemsidan är beroende av 

varandra. Om kvaliteten på recensionerna anses vara hög är det detsamma för webbplatsen, vilket 

instämmer på respondenternas attityd.  

 

Bianca, Ellen och David är inte medlemmar på Tripadvisor vilket innebär att de inte kan läsa alla 

omdömen och därför tycker Bianca att det ibland kan vara svårt att läsa till sig om hur ett boende 

faktiskt är. Istället lägger hon märke till Tripadvisors utmärkelser som kan sitta på dörren till boenden 

och restauranger. Det är bara Christian och Cathrine som är medlemmar på Tripadvisor. Helena visste 

inte att man kunde vara medlem på Tripadvisor och var därmed osäker på om hon var det, även fast 

hon har applikationen i mobiltelefonen. Hon tror aldrig att hon har loggat in på hemsidan eller 

applikationen men samtidigt har inte hon inte tänkt på att hon inte kan läsa alla recensioner.  

 

Trots att många av respondenterna använder sig av Tripadvisor och tycker att det är en bra aktör är det 

tydligen inte tillräckligt för att vissa ska bli medlemmar även om det enkelt går att logga in med sin 

Facebookprofil. För Josefin är det bara att hon inte orkar och att hon inte tycker att hon använder 

Tripadvisor tillräckligt mycket för att vara medlem. Däremot tycker Bianca att det är ganska irriterande 

att det hela tiden ska dyka upp en ruta som säger ”logga in för att läsa fler recensioner”. Det som är 

förvånade är att för alla respondenter är det viktigt att ta del sig av omdömen trots detta är det några 

som inte är medlemmar på Tripadvisor. Detta kan bero på att de respondenter som inte är medlemmar 

ofta använder sig av andra recensionshemsidor och därmed läser omdömen som kompenserar för de 

recensioner de inte kan se via Tripadvisor. Det är ingen respondent som inte är medlem på Tripadvisor 

och endast använder den hemsidan som informationskälla för recensioner.  

  

Tripadvisors funktioner samt att det är lättstrukturerat är anledningen till att Cathrine använder sig av 

webbplatsen. Att söka efter en viss budget, vad för mat man vill äta, vilket mål på dagen som ska ätas är 

exempel på funktioner som Cathrine använder sig av när hon ska välja restaurang. Utbudet är också bra 

enligt henne. Dock använder hon sig inte av liknande funktioner vid bokning av boende. David 

använder sig mest av kommentarerna medan för Josefin är det viktigaste att kunna ta del av bilder. 

Vilket instämmer på det Filieri et al. (2015) belyser om att hemsidans funktioner och hur konsumenterna 

uppfattar dessa bidrar till en högre kvalité. Det ska även vara enkelt att navigera sig och samla 

information för att göra det lättare för konsumenter att komma fram till ett beslut. Vilket Cathrine 

instämmer på angående Tripadvisor.   
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Helena ville gärna dela med sig sina övriga kommentarer angående eWOM.  

 

” Det är ett lyft sedan Tripadvisor kom. Dels så samlade jag tidningar, det gör jag fortfarande, SvD resor 

och sånna saker, men det är så mycket lättare nu. Både hotell och restauranger har blivit enklare. Eller 

som den där sushin som jag hittade, på hemvägen på bussen från Odenplan kom jag på att jag skulle köpa 

sushi och gick in på Tripadvisor, för att se att någonstans i närheten var den bästa sushin är och det är 

fantastiskt tycker jag. Det är jättebra! Och så kan man sätta på GPS så får man guidning dit. Så jag tycker 

det är fantastiskt verkligen. ” 

   (Helena)  

4.2.4 Positiv och negativ eWOM 

Det är betydande för alla respondenterna att läsa både positiva och negativa recensioner förutom för 

Josefin som föredrar att läsa positiva recensioner. Alla respondenter har dessutom någon gång ändrat sitt 

beslut på grund av negativa recensioner förutom Josefin. Orsaken kan vara att hon endast fokuserar på 

positiva recensioner. Christian tycker att negativa omdömen är minst lika värdefulla som positiva och 

detta håller Bianca och Marie med om. David tycker däremot tvärtom, att det är positiva recensioner 

som har större inflytande för de är mer konstanta. Ellen är den enda av respondenterna som tycker att 

båda har lika mycket inflytande. Cathrine menar på att eftersom alla har olika smak så är det därför är 

det viktigt att läsa båda positiva och negativa kommentarer. Även fast alla respondenterna läser om en 

konsument har varit nöjd eller missnöjd så är det skillnad på vad som är viktigast, trots detta är det 

negativa recensioner som ändå fått respondenterna att ändra sitt beslut, inte positiva recensioner. Detta 

stämmer inte överens med en genomförd studie av Cone Research som menade på att de som förlitade 

sig på positiva omdömen och därmed genomförde sitt beslut var procenten högre än de personer som 

hade ändrat sig på grund av negativa kommentarer (Cone Research 2011, se Zhang et al. 2016). 

Anledningen till att respondenterna tycker att negativa omdömen är mer betydande kan vara att utifrån 

Weissten et al. (2017) resultat att negativa omdömen är mer informativa än positiva vilket gör det mer 

betydande för konsumenter.  

 

4.2.5 Falska omdömen  

Christian och David förlitar sig på omdömen, de har heller aldrig blivit tveksamma till ett omdöme och 

trott att kommentarerna är falska. Cathrine tycker att de flesta recensioner är tillförlitliga men det har 

hänt att hon har blivit tveksam över ett omdöme eftersom det inte verkat rimligt. David menar att det 
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enkelt att avgöra om recensioner är falska baserat på andra kommentarer, han menar att ingenting 

någonsin är perfekt och därför kan inte heller boenden vara det. Helena förlitar sig på omdömen men 

trots detta har hon blivit tveksam över omdömen ett fåtal gånger men samtidigt tycker hon inte att det 

känns som att det är hotellen själva som har skrivit dessa, även fast det är möjligt. Marie brukar lita på 

omdömen och tycker att vissa uppfattas mer trovärdiga än andra då recensionerna ibland kan vara 

överdrivna. Hon menar att det handlar mer om den känslan man får när man läser ett omdöme, om det 

känns rimligt eller inte. Marie har blivit tveksam över ett omdöme en gång när bilderna och 

kommentarerna inte stämde överens med varandra. Ellen litar på omdömen och har aldrig blivit 

tveksam över ett omdöme.  

 

…”det enda man skulle vara rädd för ibland det är att hotellet går in och skriver själv och ibland kanske 

man inte läser igenom alla omdömen och om de har skrivit 20 stycken på rad som är positiva så vet man 

ju inte om det, eller då kanske man går på det, men då gäller det ju att vara lite kritisk också. ” 

…”om det är jättemycket dåliga kommentarer och sen är det någon bra, så tänker man att det kan de ha 

skrivit själva.  ” 

    (Ellen)  

 

Det var inte helt självklart för respondenterna om de litar på recensioner eller inte. Det var även en 

distinktion mellan om de litar på eller om de uppfattar att recensioner är trovärdiga. Helena förklarar att 

hon har svårt att bedöma om vissa omdömen är mer trovärdiga än andra. Dock var det endast Josefin 

som erkände att hon inte alls litar på omdömen, hon är även den respondenten som använder sig av 

Tripadvisor minst, vilket Filieri et al (2015) påstår har ett samband. Att desto mindre erfarenhet av en 

webbplats en person har så betyder det att de agerar mer försiktigt, vilket kan vara förklaringen i detta 

fall. Det kan också bero på Josefins tidigare upplevelse där omdömena inte stämde överens med hur ett 

hotell verkligen var. Annars var det ingen annan av respondenterna som var lika inställda på att 

omdömen inte är trovärdiga å andra sidan är det enligt respondenterna svårt att urskilja vad som kan 

vara falskt och vad som inte är det.  

 

Respondenterna menar dock som Zhang et al (2016) att en del recensioner inte känns rimliga på grund 

av att de sticker ut i mängden. Dock har ingen tidigare upplevt någon falsk kommentar i alla fall vad 

respondenterna tror och därmed har de inte haft något negativa inflytande på den framtida 

användningen av recensioner. Eftersom studien även hade ett kriterium på att de någon gång använt sig 
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av Tripadvisor är det inte lika troligt att de kanske hör till den delen av konsumenter som inte förlitar sig 

på recensioner.   

 

Precis som Ellen beskriver ovanför att om det är ett stort antal recensioner som överensstämmer eller 

liknar varandra är det möjligt att alla omdömena är falska eftersom det inte går att åtskilja. Detta menar 

Zhang et al. (2016) har att göra med att falska recensioner kan skapa ett negativt inflytande på framtida 

recensioner av den orsaken att föregående omdömen kan ha påverkan på de efterföljande kommentarer. 

Med andra ord att den kommentaren som är falsk kan också försvinna in i mängden.  

 

Bianca var först lite tveksam på om hon faktiskt litar på omdömen men kom tillslut fram till att det 

gjorde hon. Hon aldrig tänkt på om en kommentar skulle kunna vara falsk, möjligtvis om det är ett fåtal 

kommentarer som sticker ut med att säga att ett boende är jättebra när tidigare recensioner är 

medelmåttiga, då kanske det inte är riktigt rimligt. Bianca tycker inte att vissa omdömen är mer 

trovärdiga än andra, däremot så kan omdömen från andra svenskar vara mer betydande.  

 

...,”Det är mer att ibland kan man tycka att man ser vilket land folk kommer ifrån och då kan det vara så 

att man bara okej, om det är svenskar som skriver, tycker jag inte att jag tror på dem mera, men vi är vana 

vid ungefär samma förhållanden. Så vi kanske ser på det här stället med ungefär samma ögon.” 

    (Bianca)  
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5. SLUTSATS 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om eWOM uppfattas trovärdigt nog för att ha inflytande 

på köpprocessen vid bokning av boende. Detta utfördes utifrån nedanstående frågeställningar: 

 

 

• Vad har resenärer för syn på eWOM vid bokning av boende? 

• Hur uppfattas eWOMs trovärdighet?  

• Varför väljer resenärer att använda sig av eWOM i köpbeslutsprocessen när de överväger ett 

boende? 

 

 

Med utgångspunkt i detta dras slutsatserna att flertalet respondenter har positiv syn på eWOM och 

tycker att det är hjälpsamt och det anses som ett tillräckligt trovärdigt kommunikationsmedel för att ha 

inverkan på valet av boende. Även om flertalet blivit misstänksamma över omdömen är de medvetna 

om hur de ska hantera falska omdömen, genom att exempelvis granska om recensionerna 

överensstämmer med varandra, vilket var essentiellt för alla respondenter. Det var endast en respondent 

som inte förlitade sig på omdömen överhuvudtaget och detta berodde på negativa tidigare erfarenheter.  

 

En av eWOMs nackdelar är att det sprids anonymt och orsakar falska omdömen, vilket inte alls ansågs 

problematiskt av respondenterna. Likaså bekymrade sig ingen över trovärdigheten. Att evaluera den 

som skriver omdömet på grund av att det kan vara opålitligt ansågs på motsvarande sätt inte aktuellt. 

Anledningen till detta kan vara att respondenterna använde sig av andra strategier för att öka 

tillförlitligheten. EWOM är inte den enda informationskällan som respondenterna tar del av trots att 

urvalet var baserat på användandet av Tripadvisor. Det kan därmed vara en strategi, att ta hjälp av och 

komplettera med andra informationskällor för att kunna komma fram ett köpbeslut och därmed öka 

tillförlitligheten genom att förlita sig på diverse källor. Även om vissa ledtrådar och metoder användes 

för att öka tillförlitligheten, handlade det istället om att kunna få en tydligare helhetsbild eller ytterligare 

information. Respondenterna trodde inte att recensionen skulle kunna vara skrivna av något företag och 

därmed vara falska.   

 

Utifrån resultatet anses att Tripadvisor ha ett relativt lågt inflytande på köpbeslutet framförallt eftersom 

ingen respondent hade ett måste att använda sig av Tripadvisor vid bokningen av boende och det ansågs 
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inte heller relevant för de flesta av respondenterna att vara medlem på hemsidan. För en del var 

Tripadvisor en mer användbar informationskälla för restauranger än för boende.   

 

EWOM i sig har en högre påverkan på köpbeslutet framförallt kombinerat med andra 

informationskällor. För fem stycken av respondenterna är eWOM en essentiell del när de överväger ett 

boende. Dock är det bara ett måste för tre av respondenterna att använda sig av eWOM inför varje 

bokning av boende. Respondenterna väljer ändå att i någon utsträckning använda sig av eWOM för att 

det är ett snabbt och smidigt sätt att samla information på. Det är lättillgängligt och oftast stämmer det 

som skrivs.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Genom denna studie har skribenten fått en bättre inblick på eWOM och vilken betydelse 

kommunikationssättet har för resenärer. Resultatet i studien har bidragit till en inblick som kan hjälpa 

turismaktörer inom marknaden att få förståelse för konsumenters köpbeslutsprocess och hur eWOM 

ändå är en del av denna process trots att det inte är den främsta informationskällan. Utifrån detta har 

aktörer fått upplysning om vilka källor som uppfattas relevanta för konsumenter vid 

informationssökning, som i sin tur kan bidra till att förmedla vilken marknadskanal som aktörer ska 

lägga fokus på. Studien ville framförallt ge information till de aktörerna inom boendebranschen och 

researrangörer för en ökad medvetenhet om onlinerecensioner och att det i denna studie indikerade att 

det inte är ett måste att använda sig av vid deras köpbeslut. För aktörer inom boendebranschen är det 

inte heller ett krav att kommentera på befintliga recensioner då detta inte alls var relevant för 

respondenterna i denna studie.  

 

För att få medverka i studien var respondenterna tvungna att någon gång tidigare använt sig av 

Tripadvisor. Dock var det inte angivet hur ofta de har använt sig hemsidan eller hur trogna användare 

de är, detta kan vara en betydande faktor på resultatet som visar på att det var många andra 

informationskällor som var mer relevanta än Tripadvisor, trots urvalet. Genom att istället baserat 

urvalet på att respondenterna använt sig av Tripadvisor på sin senaste resa kan studien ha bidragit med 

ett annat resultat.  

 

Studien kan förbättras på en hel del punkter och om det fanns möjlighet till det hade ytterligare ett antal 

respondenter varit till en fördel, då trots en mättnad i resultat hade det i vissa fall varit givande med fler 

utförliga svar. Respondenterna som medverkade i studien bestod till mestadels av vänner och familj, 

vilket kan ha en påverkan på studiens resultat samt att de flertalet av de medverkade är i liknande ålder, 

vilket också kan ha en inverkan på resultatet. Det hade med hjälp av ett snöbollsurval förbättrat chansen 

för respondenter att vara med i studien utan att behöva vara vän med skribenten på Facebook. Alla 

intervjuer borde genomförts med hjälp av en personlig intervju och inte via telefon för att få med 

respondenternas icke verbala signaler såsom kroppsspråk dock märktes inte en markant skillnad av detta 

i studien.  

 

En iakttagelse under studiens gång var att en del av respondenterna var medlemmar på Tripadvisor, en 

del var inte och några visste inte riktigt. Om man inte är medlem på Tripadvisor kan man bara läsa en 
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del av recensionerna och en reflektion kring detta är hur väljs de recensionerna som visas. Vilka 

recensioner är det som konsumenten kan se, är det alltid de senaste kommentarerna och i vilken 

rankning tillhör det här kommentarerna eller är det alltid en blandning av recensioner. Effekten av detta 

kan vara att hur en konsument uppfattar omdömen på just Tripadvisor kan även bero på om de är 

medlemmar på hemsidan eller inte. 

 

Denna studie fokuserade på boende i allmänhet och inte någon särskild typ av boende för att inte 

avgränsa för mycket, däremot har ingen jämförelse utförts om processen ser olika ut beroende på vilket 

typ av boende som konsumenter bokar. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Denna studie valde att fokusera på bokning av boende och användandet av recensioner i 

köpbeslutsprocessen och för att få fram resultatet utfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av 

intervjuer. Det finns många olika sätt att göra denna studie annorlunda på eller komplettera för framtida 

forskning. Ett av förslagen är att jämföra köpbeslutsprocessen mellan olika åldrar, eftersom användandet 

av internet kan skilja sig åt beroende på ålder. Det vore även intressant att jämföra olika plattformars 

inflytande som distribuerar eWOM, både mellan de hemsidor som har recensioner men även andra 

typer av eWOM distributörer såsom bloggar eller sociala medier. Det finns även andra sätt att 

genomföra undersökningen på som bidrar med ytterligare information kring hur en person aktivt 

genomför en bokning, bland annat genom att utföra en observation som metodval och reflektera över 

hur det fysiskt går till när en person ska boka ett boende. Undersökningen kan eventuellt utvecklas med 

att göra en komparativ studie mellan eWOM och WOM för att verkligen undersöka i vilken grad som 

respektive källa har inflytande på resenärer.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Meddelande till Facebook  

- Hej alla reseälskare,  

Jag skriver just nu min kandidatuppsats i Företagsekonomi C. Jag skulle vara otroligt tacksam om någon 

av er vill bidra med era erfarenheter om Tripadvisor vid bokning av boende och därmed medverka i en 

personlig intervju i Stockholm. Intervjun tar cirka 35 minuter. (Bara Ni som har använt er av 

Tripadvisor kan medverka i studien)  

Om Ni tycker att detta verkar lika intressant som det är för mig så hör av er via PM för mer information, 

samt om ni har några eventuella frågor.  

Om Ni inte kan medverka men känner någon som skulle kunna tänka sig att delta, så be dem gärna att 

höra av sig till mig via PM eller mejl om de inte använder sig av Facebook.  

 

Självklart sker studien frivilligt, Ni har även möjlighet att vara anonyma och intervjun kommer endast 

att användas i undersökningsändamål.  

 

Tack på förhand & hoppas ni får en fortsatt trevlig helg! 

//Felicia 
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Bilaga 2 Information för intervjuer 

Titel på arbetet: Elektronisk word of mouth, en kvalitativ studie om konsumenters köpbeslutsprocess  

vid bokning av boende.  

 

Detta examensarbete utförs av Felicia Linander som är student på Södertörns Högskola och läser det 

tredje året på Turismprogrammet. Studien genomförs i Företagsekonomi C under hösten 2017.  

 

Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om eWOM uppfattas trovärdigt nog för att ha 

inflytande på köpprocessen vid bokning av boende. 

 

Bakgrund om studien: När en resenär ska boka ett boende till en resa genomgår denna en 

köpbeslutprocess för att komma fram till ett beslut, ett av dessa steg är informationssökning. Word of 

mouth är ett sätt som konsumenter kan samla information genom, det handlar om att sprida en åsikt 

eller en upplevelse med andra konsumenter. Denna studie fokuserar på word of mouth som sker online 

och därmed spridning av recensioner. Detta kommunikationssätt är till för att underlätta för resenärer 

inför ett beslut som baseras på ett immateriellt köp. Problemet med spridningen av eWOM är att det 

sker anonymt och därför vill denna studie undersöka hur konsumenter värderar online omdömen samt 

om det har ett inflytande på ett beslut även om den som skriver om ett boende är okänd för läsaren.  

 

Med din hjälp i genomförandet bidrar du till att svara på frågor om ditt resande och användning av 

eWOM, intervjun kommer att ta cirka 35 minuter av din tid och är betydande för denna studie. Jag 

hoppas att studien även kan tillföra något lärorikt om dina resvanor precis som det tillför denna studie.  

 

Ditt deltagande är frivilligt och anonymt om det föredras. Samarbetet i studien kan avbrytas när som 

helst under studiens gång om så önskas. Resultatet av studien kommer endast att användas i ett 

undersökningsändamål och du som medverkar får mer än gärna ta del av det färdiga resultatet.  

 

Vid eventuella frågor kontakta mig gärna på:     

Felicia Linander    

felicialinander@hotmail.com    

076 899 44 4
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Bilaga 3 Intervjuguide  

Allmänt om resor & boende  

1) Berätta kort om ditt reseintresse 

2) Hur mycket reser du per år?  

3) Hur mycket reser du per år, utanför Europa? 

Köpbeslutsprocessen  

4) Hur delaktig är du när du ska boka ett boende till en resa?  

§ Exempelvis: Du har bestämt att du ska resa någonstans och ska boka ett boende, är det 

du som tar initiativet från idé till handling.  (samla information, att ta ett beslut et 

cetera) 

Informationssökning  

5) Varifrån tar du emot information om ett boende? Brukar du använda ett flertal olika källor eller 

bara en? (Personliga källor: vänner & familj, Kommersiella källor: reklam, broschyrer, 

resebyrårer. Publika källor: massmedia samt använda sig av internet eller genom egna tidigare 

erfarenheter, neutrala källor: turistbyrå eller reseguide.) 

6) Hur mycket tid lägger du ner på att samla information? 

Utvärdering av alternativ  

7) Vilken boendetyp föredrar du när du reser och varför? (Semesterbostäder, Hostel, Hotell, 

Temaboende, Bed & breakfast) 

8) Väljer du boende efter ett särskilt varumärke/hotellkedja/oberoende?  

Köpbeslut 

9) Vad är viktigt för dig när du bokar ett boende? Lm0  

§ Rabatt, pris, rummet, faciliteterna, platsen, recensioner, personliga servicen, 

komforten, renligheten, varumärke, tidigare erfarenheter.  

§ Stilen (Lyxigt, Budget, Mellanklass, Miljövänligt, Romantiskt, Business, Familjevänligt) 

eWOM  

10) Hur värderar du online recensioner?  

11) Har du någon gång skrivit en online recension?  

12) Hur viktigt är det för dig att använda dig av recensioner vid bokning av boende? Är det ett måste 

varje gång du ska boka ett boende?   

13) Använder du dig av andra plattformar än TripAdvisor? Vilken hemsida/plattform föredrar du?  
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Tripadvisor & webbplatsens trovärdighet   

14) Har du använt dig av TripAdvisor under det senaste året?  

§ I vilket sammanhang har du i så fall använt dig av funktionen? För att boka 

hotell/semesterbostad, läsa recensioner, titta på rakningen om 

boende/restauranger/attraktioner. Titta på resenärers bilder et cetera, (ge exempel på 

varför de kan ha använt sig av Tripadvisor)  

15) Är du medlem på Tripadvisor? Varför/ Varför inte.  

16) På vilket sätt är Tripadvisors hemsida/recensioner användbara för dig? 

17) Hur mycket tid lägger du ner på att använda dig av Tripadvisor? 

18) Delar du med dig och/eller rekommenderar till människor i din omgivning att du använder dig 

av Tripadvisor? Varför/Varför inte?  

19) Vilken information använder du dig mest av på Tripadvisors hemsida? Vad prioriterar du på 

Tripadvisor?  

§ Exempelvis: betygsskalan/rankning, kommentarerna, bilder, användaren, antalet 

recensioner, att kunan få snabba frågor och svar om boenden ,etc (gör mer tydligt 

utefter trip advisors funktioner)  

20) Uppfattar du Tripadvisor som en trovärdig/seriös aktör som ger korrekt information om sina 

boenden. Varför/ Varför inte. 

§ Lätt att navigera, att hemsidan är ständigt uppdaterad, att det känns tryggt att 

använda.  

21) När du väljer boende, lägger du märke till om det har fått någon utmärkelse av Tripadvisor?  

o  Travellers’ choice eller Certificate of Excellence   

Tillförlitligheten  

22) Hur tillförlitliga tycker du att omdömena är? Litar du på omdömen? Varför/Varför inte.   

23) Uppfattar du att vissa omdömen är mer trovärdiga än andra? Varför? /Varför inte?  

24) Väljer du att läsa recensioner på ett visst språk/från ett visst land?/ Från en viss typ av resenär 

(bara svenskars omdömen, par, ensam, familj, vänner, affärsresor )f 

25) Brukar du titta på om omdömet har blivit rankat av andra personer.  

26) Väljer du att läsa de omdömen som är mest extrema i rankningsnivåerna, hemskt och utmärkt? 

27) Ökar det trovärdigheten/Är det viktigt att se att se andra resenärers bilder av boendet på 

TripAdvisor än endast boendets egna bilder? 

28) Är det viktigt för dig att företagen engagerar sig och svarar på recensioner om deras boende? 

(angående pålitligheten)  
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29) Om ett boende har fler kommentarer än ett annat vilket väljer du? (trots att de båda har höga 

betyg)  

Recensionens innehåll:  

30) Väljer du bara att läsa de omdömen som innehåller specifika detaljer, aktuell information, längre 

texter.  

31) Om omdömena överensstämmer med varandra   

32) Ser du till att innehållet ger både negativ och positiv information.  

33) Utvärderar du hur recenscenten skriver? (grammatiken) 

Anonym Recensent 

34) Går du in på recensentens profil? Varför/Varför inte.  

§ De som exempelvis har en tydlig, välformad och välskriven profil med bild, kopplad till 

Facebook et cetera är mer trovärdig. Profilens beskrivning (ålder, intressen, hur många 

recensioner de har skrivit et cetera)  

Positiva och negativa recensioner 

35) Vad är din åsikt om positiva/negativa recensioner? Läser du bara positiva/negativa recensioner? 

Varför? Vilket tycker du har mest inflytande? Har det någon gång ändrat ditt beslut. 

 

Falska omdömen  

36) Har du någon gång blivit tveksam över ett omdöme? / Att det kan vara en fejkad kommentar? 

Varför? 

 

Din senaste bokning 

•  Om du tänker på din senaste resa och bokning av boende, försök beskriv hur det gick till när Du valde 

just det boendet. 

 

Följdfrågor 

o Vad var syftet med resan? Var resan till en plats du tidigare besökt?  

o Hur sökte du eller samlade information, om du samlade någon information?  

§ Vilka källor använde du?  (Personliga källor: vänner & familj, Kommersiella 

källor: reklam, broschyrer, resebyrårer. Publika källor: massmedia samt använda 

sig av internet eller genom egna tidigare erfarenheter, neutrala källor: turistbyrå 

eller reseguide. 
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o Använde du dig av eWOM? Hjälpte det dig att komma fram till ett beslut? 

Varför/Varför inte 

o Använde du dig av Tripadvisor?  Hjälpte det dig att komma fram till ett beslut? 

Varför/Varför inte  

o Valde du mellan ett flertal boende? Vilket typ av boende bokade du och varför?  

§ Semesterbostäder, Hostel, Hotell, Temaboende, Bed & breakfast 

§ Var det på grund av exempelvis: tips från andra, rabatt, pris, rummet, 

faciliteterna, platsen, recensioner, personliga servicen, komforten, renligheten, 

varumärke, tidigare erfarenheter, et cetera.   

o Anser du att denna bokning uppfyllde dina förväntningar? Om inte, vad var det som 

fungerade mindre bra? (Kan nämna samma faktorer som ovan) 

Övrigt 

•       Har du några övriga kommentarer?  

 

 


