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Förord 

 

Den här studien är en kandidatuppsats i ämnet Medieteknik C, som genomfördes under 
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Vi vill tacka vår handledare Anders Green för sitt stöd samt kritik som leder till en 
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hjälpt oss med att svara på vår enkätundersökning. Även informanterna som vi fick intervjua 

och som delat sina åsikter med oss vill vi också tacka för. 

 

Tony Duong & Supavadee Disayabuttra 
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“Have I found what I’m looking for?” 

A qualitative and quantitative study of users’ attitudes to online information searching 

ahead of a vacation planning. 

 

Abstract 

Research has shown that when a travel is being planned, users tend to use search engines in 

order to satisfy their need for information. It has also been proven that problems occur when 

users must distinguish which information that is relevant. This study examines users’ 

attitudes to searching of information with the use of search engines prior to an outbound trip. 

In this study, a survey is conducted at Arlanda Airport with 121 respondents participating. 

Furthermore, five informants partook in an interview where they would elaborate their 

experiences as well as search behaviors. The results indicate that the majority of our 

participants are satisfied with the search results presented today. The participants also showed 

a positive attitude towards the user experience. 

Keywords: Attitude, Information searching, Outbound trip, Vacation, Search engine, 

Experience  
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Sammanfattning 

Tidigare studier visar på att när en resa planeras används oftast sökmotorer som verktyg för 

att tillfredsställa de informationsbehov som existerar hos en användare. Det är också bevisat 

att det upplevs vara problematiskt för användarna att särskilja på vad som är relevant 

information. Den här studien undersöker användarens upplevelser samt attityder till 

informationssökning online. Är dagens användare nöjda med hur sökresultaten presenteras i 

dagsläget i dess semesterplanering? I studien genomförs en enkätundersökning på Arlanda 

flygplats med 121 respondenter samt intervjuer. Vidare deltog även fem informanter som 

beskriver sina upplevelser och sökbeteenden. Resultatet visar på att majoriteten av 

respondenterna är nöjda med sökresultatet från sin informationssökning där deras upplevelser 

av användningen av sökmotorer riktar sig mot det positivare hållet.  

Nyckelord: Attityd, Informationssökning, Utrikesresa, Semester, Sökmotorer, Upplevelse 
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1. INTRODUKTION 

I det här kapitlet presenteras en introduktion om ämnet som kommer undersökas i studien, 

där kommer det introduceras inledning, syfte, avgränsning, definitioner samt 

frågeställningar som senare besvaras i studien.

 

1.1 Inledning 

Informationssökningen inför en semesterresa görs idag ofta via internetplattformer då internet 

har blivit alltmer ett centralt element för informationssökning (Lee, Yoon & Park 2017, 

s.1143). Innan uppkomsten av internet var de sätt människor kunde få reseinformation mest 

genom att fråga sina bekanta, besöka resebyråer, köpa guideböcker eller genom massmedia. 

Med tiden kom lanseringen samt utvecklingen av informationsteknik till samhället och det 

har sedermera förändrat människors beteendemönster, vilket i sin tur har påverkat 

turismsystemet både för konsumenter samt leverantörer (ibid, s.1143).  

 

I dagsläget väljer användare att vända sig till webbsidor som erbjuder information samt 

tjänster utifrån behov, vare sig det handlar om verksamheter eller individuella användares 

synpunkter kring turistmålet. Webbsidor som erbjuder en sökmotor i form av Google, Yahoo, 

eller dylikt visar sig ofta vara den första källan användare vänder sig till enligt en 

undersökning (Ho, Lin & Chen 2012). Webbsidor tillämpar strategier för att hamna högt 

bland sökresultaten samtidigt som algoritmer hos sökmotorer filtrerar bort webbsidor vars 

relevans inte möter de kriterier som ställs för att bibehålla sin position. Verksamheter inom 

exempelvis turismbranschen måste därför anpassa sitt innehåll efter sökmotorernas 

algoritmer. Det beror bland annat på att användare inte spenderar tillräckligt lång tid eller går 

igenom tillräckligt av innehållet på webbsidan (Kelly & Azzopardi 2015). Huruvida det 

innebär att användare inte är nöjda med innehållet förblir osagt. Med samma logik kan det 

sägas att webbsidor vars placering hos sökmotorer ligger bland de första resultaten tyder på 

att användare är nöjda med innehållet. Sanningshalten i det senare påståendet kan dock 

argumenteras mot eftersom undersökningar har visat på att användare dels klickar sig in på 

färre länkar desto fler alternativ som sökmotorn erbjuder och dels även tiden som användare 

vistas på dessa webbsidor varierar (Kelly & Azzopardi 2015). 

  

När semesterresan planeras används oftast olika externa källor för att tillfredsställa det 

informationsbehov som existerar hos användaren (Beatty & Smith 1987, s.88). Ofta börjar en 

sådan sökning via sökmotorer där användare tillämpar en sökstrategi. Denna sökstrategi 

involverar förutom sökmotorer även webbplatser som anses ha en hög trovärdighet och 

jämförelser av källor (Ho, Lin & Chen 2012, s.1475). Nyckelord används för att beskriva det 
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informationsbehov som existerar eftersom det anses vara den mest effektiva metoden för att 

hitta relevanta webbsidor. När en webbsida sedan valts ut och använts som källa utvärderas 

den därefter utifrån faktorer såsom kvalitén av innehåll, enkelheten vid användning, 

förtroende och den övergripande nöjdheten (Fesenmaier, Xiang, Pan och Law 2011). I fallen 

där användare inte visar sig nöjda nog provar de andra nyckelord baserade på samma 

informationsbehov.  

 

En utmaning som uppstår när användare, i hög grad, väljer att förbise sökresultat som är 

längre bort än de första sökresultatssidorna är när mindre webbsidor önskar ta sig upp högre 

bland de visade sökresultaten och i somliga fall trots dess arbete med sökmotorsoptimering 

(SEO) så kan det leda till att innehållet måste kompromissas och anpassas för att hamna 

högre upp bland sökresultaten för specifika sökord. Missvisande information, webbsidor som 

endast följer trender, webbsidor som bekräftar samma budskap som andra webbsidor kan 

därmed uppstå. Studier indikerar på att det finns en skepticism bland användare till hur 

sökresultat presenteras (Fesenmaier, Xiang, Pan & Law 2011). Nöjdheten bland användare 

visas enligt tidigare studier till att ha en koppling till förtroendet till resultatet. Förtroendet är 

viktigt för dessa hemsidor och kan påverka deras verksamhet om det uppstår en 

förtroendekris till resultatet. Att veta vad användarna tycker och vad de har haft för 

upplevelser vid användningen av sökmotorer kan därmed vara nyckeln till att utveckla mer 

användarvänliga hemsidor som alla drar nytta av. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur användare upplevt sin informationssökning 

online, som sker via sökmotorer när de genomför sin sökningsprocess inför sin 

semesterplanering. Vilken i sin tur leder till att ta reda på vad dessa användare har för 

attityder till användandet av sökmotorer och till sökresultatet. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur har användare upplevt sin informationssökning online vid användningen av 

sökmotorer inför sin semesterplanering? 

 

• Vad har användare för attityder till informationssökning online som sker via 

sökmotorer inför sin semesterplanering? 
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1.4 Avgränsning  

För att hålla studien till en rimlig nivå har studien avgränsat sig till bara att undersöka hur 

användare har upplevt sin användning av sökmotorer för att planera sin resa utifrån olika 

sökbeteenden och därefter deras attityder kring användningen. Eftersom studien genomfördes 

med en begränsad tid valdes det att studien inte skulle fördjupa resultatet från 

enkätundersökningen med en statistisk analys då studien bara ville föra fram en helhetsbild 

av resultatet. Studien fördjupar sig inte heller på sökmotorsoptimering (SEO) samt 

resultatsidor för sökmotor (SERP). 

1.5 Definitioner 

Attityd 

Statistiska centralbyrån (2016, ss.364–365) beskriver ordet attityd utifrån den Svenska 

Akademins ordlista som “inställning till något”. Det förekommer även ett teoretiskt synsätt 

om attityder som definieras enligt Statistiska centralbyrån till att vara “en positiv eller negativ 

utvärderande reaktion till någon eller något, uttryckt i övertygelser, känslor och beteende” då 

en attityd kan knyta till olika objekt, idéer, situationer, platser eller fysiska föremål. 

Informationssökning 

Detta ord kommer i studien använda sig av Nationalencyklopedins definition som beskriver 

ordet som en sökning efter information som görs i databaser. 

Utrikesresa 

En utrikesresa kommer definieras enligt UNWTO:s (2008) definition som en resa en invånare 

gör utanför det land invånaren är bosatt i, antingen som en resa utanför landet eller som en 

del av en resa inom landet. 

Semester 

Vistelsetiden för en resa kan vara i flera dagar. Denna studie definierar semester utifrån 

Tillväxtverkets definition av en fritids-flerdagsresa utomlands till att ha en genomsnittlig 

vistelsetid på 7 dagar eller fler (2018, s.17). 

Sökmotor 

Sökmotorer definieras enligt Nationalencyklopedin som “ett program som söker lagrad 

information i strukturerade databaser eller text-databaser.” Ordet sökmotor används också till 
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att vara en söktjänst som finns tillgänglig på internet som människor kan söka efter 

information på en internetplattform, exempelvis Google, Yahoo med mera. 

Upplevelse 

Betydelsen av ordet upplevelse definieras som något som tas in och som påverkar ens sätt att 

känna, vara och tänka. Men även något som syftar på att man har varit med om någon 

händelse eller haft erfarenhet om något (Psykologilexikon, u.å.). 
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2. TEORI 

I följande kapitlet presenteras teori från tidigare forskning som studien har utgått ifrån som 

stöd till studiens undersökning. Enkätfrågorna som sedan har använts i undersökningen 

utgår från dessa teorier och den tidigare forskningen.

 

2.1 Ett generellt ramverk för sökmotorers användning 

inom reseplanering 

Fesenmaier, Xiang, Pan och Law (2011, ss.588–590) beskriver en reseplanering utifrån en 

trestegsmodell där processen förklarar hur turister använder sökmotorer till att planera sin 

resa. Modellen som kan ses i Figur 1 innehåller följande tre komponenter i användningen av 

sökmotorer. 

Förutsättning för förundersökning 

I första steget diskuteras förutsättningarna före sökningen. Där bestäms det sedan huruvida 

användaren kommer att använda sig av sökmotorer. Förutsättningarna definieras enligt den 

information som används till reseplanering samt den upplevda användbarheten av de olika 

verktygen på internet som används. Detta innebär att om en användare som söker efter 

information tycker att sökmotorer är användbara kommer användaren även i sin tur använda 

sig av sökmotorer till att hitta information om sin destination eller sitt alternativa resmål. 

Däremot om en användare redan har valt en destination och inte behöver mer information om 

destinationen finns risken att användaren inte tycker sökmotorer är användbara till den delen 

av sin reseplanering. 

Sökprocess 

Det andra steget beskriver sökprocessen utifrån när en användare använder sig av 

sökmotorer. När användaren har beslutat sig för vilken destination de ska välja, bestämmer de 

även vilken typ av strategi som ska användas för att hitta information om destinationen. Det i 

sin tur tillsammans med hur specifik eller generell den planerade uppgiften är påverkar även 

hur sökresultatet utvärderas utav användaren. Användare som exempelvis redan har bestämt 

sig för vilken destination de ska åka till kanske använder sig av en resebyrå online direkt för 

att arrangera bokningen av flyget och hotellet. I de mer generella fallen kan användare vara 

osäkra på vart det är de vill åka och istället vara mer intresserade av att söka efter information 

om alternativa destinationer. Då kan information även sökas online även via resetidningar, 
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specifika hemsidor och andra källor där användare själva har skrivit rent allmänt om sina 

upplevelser.  

Övergripande utvärdering 

I det sista steget i reseplaneringsprocessen formar online-reseplaneraren en sammantagen 

utvärdering av sökmotorerna samt användning av dessa för reseplaneringen. Det kan mätas 

med en generell nöjdhetsmätning. Erfarenheten kopplas därefter ihop med förtroendet för 

sökmotorerna samt användarvänligheten och dess effektivitet i att stödja användarens 

reseplaneringsprocess. Dessa utvärderingar formar uppfattningen användaren har av internet 

och användningen av sökmotorerna. För att få en hög nöjdhetsgrad av sökresultatet bland 

användarna kräver även användarna ett starkt förtroende av hemsidorna som visas i söklistan 

(Nakamura et.al 2007, s.2). Användarna tror även att rangordningen av sökresultatet beror på 

att webbplatser har betalat sökmotorerna för att deras hemsida ska kunna stå först i listan, 

vilket i sin tur kan påverka förtroende av sökresultatet (ibid, s.4). Om det i slutändan, efter 

utvärderingen, visar sig att användarna inte når sitt mål av nöjdhet går de tillbaka i 

sökningsprocessen till det första steget, Pre-search Conditions som ses i Figur 1. 

 

Figur 1: Ett generellt ramverk för sökmotorers användning inom reseplanering 

 

Det som gör modellen relevant är att den här modellen kan bidra till en förståelse för hur 

användare använder sig av sökmotorer i sin reseplanering samt deras attityder kring 

användningen och sökresultaten. För att kunna undersöka fenomenet gällande användarens 

upplevelser och attityder av sökmotorer behövs denna förståelse för att kunna uppfylla syftet 

av studien.   
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2.2 Tidigare forskning 

Fyra synsätt på identifikationen av turisters konsumtion av informationssökning. 

En tidigare forskning beskriver fyra olika huvudvägar till att människor planerar en resa 

genom en internetbaserad plattform. Där diskuterar Bryan Pirolli (2018, ss.1337–1340) 

aspekter som identifierar de sätt som turister konsumerar information när de besöker en 

specifik destination. De aspekter Pirolli tar upp är Motivation, Primära källor, 

Verikationsprocessen och Skapa tillit.  

Motivation  

Pirolli beskriver motivation som när användare som tidigare varit på en destination, använder 

sökmotorer för att hitta information om en destination som är okänd från andra turister. 

Genom sina informationssökningar har användare ofta svårt att hitta information på nätet som 

visar sig vara autentisk, även när det gäller webbplatser som positionerar sig till att erbjuda 

autencitet såsom Airbnb. En användares motivation har en stark anknytning till dess tidigare 

erfarenhet samt personliga behov. Den information som eftersöks kan kopplas till budget 

samt det geografiska läge destinationen har. Den tid en användare investerar i att samla 

information beror på resans längd. 

Primära källor 

Pirolli menar att informationssökning online är den sökväg som användare främst utgår ifrån. 

Informationen som framkommer när sökningen är gjord överensstämmer i vissa fall inte med 

användarens motivation då informationen som står på den uppsökta sidan inte alltid är vad 

användaren letar efter. Det leder sedermera till att de som söker efter de sällsynta 

destinationerna vänder sig till massmedia, bloggar eller andra webbsidor där människor 

recenserar och kommenterar destinationer samt om boenden. Pirolli menar även på att det är 

samma källor som används hos de som söker mindre autencitet då det inte finns någon tydlig 

samsyn för vart en sökprocess ska börja. 

Verifikationsprocessen 

Verifikationsprocessen beskriver processen för när användare jämför resultaten från olika 

hemsidor. Processen görs inte enbart för att användarna ska få ett bredare perspektiv men 

också för att verifiera att informationen hos de primära källorna fortfarande är aktuella och 

relevanta. Vidare används sekundärkällor även för att kontrollera de första resultaten för att 

de sedan ska kunna fatta ett beslut om vilket resultat i sökningen de ska använda. 
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Skapa tillit 

I det sista steget skriver Pirolli att majoriteten av användare faktiskt söker efter subjektiv 

information som definieras som recensioner, känslor samt kommentarer mer än objektiv 

information som syftar till fakta om boendet eller området på destinationen. Det kommer från 

att användarna beskrivs till att ha en stor tillit gentemot information som hittas på vanliga 

resesidor och en låg tilltro till reseguider skrivna av professionella journalister. Förtroendet 

stärks mer vid framkomsten av “Word of Mouth” när andra användare lämnar sina åsikter till 

varandra som användarna anser vara “folkets egna röster”. Det tyder på att användarna har 

stark tillit till recensioner där tidigare turister recenserat om sina upplevelser, då turisterna 

anser det vara mest viktig när det gäller informationen som kommer ur 

informationssökningen som görs på nätet. 

 

Användarens informationskällor för planeringen av resa 

När en person ska genomföra en informationssökning till sin reseplanering så söker denne 

först i sitt interna minne efter tidigare kunskap kring ämnet (Beatty & Smith 1987, s.88). Om 

personen inte besitter tillräcklig kunskap så söker denne sig vidare via andra externa kanaler 

som kan vara både online och offline (Ho et al. 2012, s.1469). Offline kanalerna är 

exempelvis i form av resebyråer, användarens bekantskapskrets (kan även vara online), med 

flera (ibid, s.1479), medan de som berör online kan vara olika webbplatser såsom sökmotorer 

(ibid, s.1475).  

Studier indikerar på att sökmotorer tillhör de vanligaste metoderna till att hitta information 

till sin reseplanering (ibid, s.1475) där Google antyds vara den vanligaste sökmotorn (Purcell, 

Brenner & Rainie 2012, s.2). I en amerikansk studie har det visat sig att 86,2% av 

respondenterna indikerat på att de är relativt nöjda med resultaten som sökmotorer genererar 

(Fesenmaier et al. 2011, s.593). Samma studie visar även på att 86% av planeringen online 

också sker med hjälp av sökmotorer. Samtidigt påpekas det att de flesta respondenterna ansåg 

att sökmotorer enbart var någorlunda användbart och endast ett fåtal ansåg att de var 

väsentliga (ibid, s.591). Det skapar frågor kring respondenternas resonemang till varför 

tillfredsställelsen med sökmotorer inte är övertygande trots dess relativt höga popularitet. 

Christoph Grün, Julia Neidhardt och Hannes Werthner (2017, s.4) påstår däremot att 

användningen av en sökmotor till att söka efter information kan vara ett problem eftersom 

mängden av information från sökresultaten kan upplevas ha oändligt med information. Det 

kan leda till en överbelastning av information och därefter skapa ett missnöje hos användarna, 

då den föreslagna informationen som visas i sökresultatet inte är det som de letar efter. 

Dessutom blir användarna frustrerade när de inte hittar det de söker. Forskningen på området 
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har lett till att en prototyp av en informationssöknings-applikation skapats för att användare 

ska kunna pröva en testversion av en sökningssida. Syftet med undersökningen är att 

underlätta sökningsprocessen samt anpassa sökresultatet till att passa användarens preferenser 

och önskemål bättre. Enligt undersökningsresultatet från Grün et al. (2017, s.14) studie tyder 

resultatet på att användarna som testade applikationen, där sökresultaten passar deras 

individuella önskemål, i genomsnitt når upp till användarnas mål om nöjdhet. 

Malin Zillingers (2019, ss.1–4) genomförde en undersökning på tyska deltagare som fick 

använda sig av en sökmotor till att söka efter information inför en resa till Sverige. 

Deltagarnas sökmönster undersöktes genom en observation samt intervjuer. Observationen 

genomfördes genom att deltagarna fått i uppgift att söka efter allmän information om 

destinationen och ett boende där alla turister skulle bestämma sig för en resväg. 

Zillinger kom fram till att deltagarna av studien använder internet, egna erfarenheter samt 

andra kanaler som inte är digitala till att hitta information. Dessa turister använder internet-

tjänster på två huvudsakliga sätt, oberoende av ålder. Där visade det sig att det första 

deltagarna sökte efter var boendet och sedan var det transporten för att ta sig till och runt i 

destinationen. Hemsidor såsom Tripadvisor och Booking var även viktiga källor inför valet 

av boende eftersom deltagarna jämförde sidorna med varandra. Deltagarna tyckte även att det 

krävdes lång tid till att hitta rätt information via sökmotorer. För att hitta det rätta måste 

användarna veta exakt vad de ska söka efter. Ett felstavat ord eller ett felaktigt ordval kan 

leda till ett otillfredsställande resultat. 

 

Topplistornas relevans 

När användare söker sin information via sökmotorer visas det fler resultat än vad användare 

bryr sig om att titta igenom (Kelly & Azzopardi 2015, s.190). Det visar en studie genomförd 

av Diane Kelly och Leif Azzopardi som undersökte användares beteende om hur många 

länkar de valde att klicka på under förutsättningarna att antalet resultat per sida varierade. Ett 

intressant resultat från studien är att antalet länkar användarna valde att klicka på samt läsa 

igenom var beroende av designen. Studien indikerade på att antalet visade resultat per 

sökning spelade en signifikant roll (ibid, s.187). Antalet resultat per sida påverkade även 

antalet resultatsidor som användaren valde att bläddra igenom. 

På samma sätt kan en liknande parallell dras för att jämföra hur användare möjligen ser på 

topplistor när webbsidor som Tripadvisor besöks. Appliceras samma beteendemönster när 

användare söker efter information vid planeringen av sin resa, så är det sannolika resultatet 

att det som är långt ner på listan inte kommer att få lika mycket uppmärksamhet som det på 

toppen av listan. Det ska nämnas att webbsidans design påverkar användarens 
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tillfredsställelse och därmed även hur länge användaren väljer att stanna, huruvida ett 

återbesök sker samt om användaren väljer att rekommendera webbsidan till andra (Zhang, 

Small, Von Dran & Barcellos 1998, s.4).  



 

 

 17 

3. METOD 

Kapitlet presenterar ett tillvägagångssätt samt en arbetsprocess om hur denna studie 

besvarar frågeställningen med hjälp av utvalda metoder.

 

3.1 Metodintroduktion 

3.1.1 Kvantitativ metod 

Den första metoden som används i studien är en kvantitativ metod. Syftet med den 

kvantitativa studien är att skapa förutsättningar för att se hur utbredda olika förhållanden och 

attityder är bland de tillfrågade (Eliasson 2018, s.28). Det leder sedermera till en överblick av 

frågeställningarna även om en djupare förståelse uteblir. Inom kvantitativa undersökningar 

vill undersökaren generellt hitta någon form av struktur från den insamlade data där det 

handlar om att kunna överblicka det som har hänt såväl som att förmedla en komplex 

information på ett effektivt sätt (Eggeby & Söderberg 1999, s.20). Det kan exempelvis handla 

om att ett fenomen förekommer upprepade gånger inom olika sammanhang vilket kan tyda på 

att det sannolikt inte rör sig om ett sammanträffande (Alvehus 2013, s.21). 

Annika Eliasson (2018, s.29) menar på att kvantitativa metoder fungerar som bäst när studien 

vill kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. Resultaten från studiens respondenter kan 

indikera på samband mellan variabler, vilket enligt författarnas uppfattning bäst uppfyller 

studiens syfte. En annan fördel med en kvantitativ studie är att det går relativt snabbt i 

efterarbetet eftersom det delvis går att förbereda (ibid, s.29). Med det sagt hävdar Eva 

Eggeby & Johan Söderberg (1999, s.21) på kvantitativa metoder inte enbart bör redovisa 

siffror och diagram utan även redogöras med ett lämpligt antal enskilda fall som kan knytas 

till undersökningens frågeställning. Det är sedan en aspekt som framkommer under 

diskussionen där resultatet av datainsamlingen läses av utifrån en teoretisk referensram för att 

sedan kunna utgöra en relevant diskussion. 

 

3.1.2 Kvalitativ metod 

Den andra metoden som har använts i studien är en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011, 

s.340) är kvalitativa metoder mer fokuserad på ord än siffror och tar sig ofta till hjälp av 

intervjuer som sin specifika metod. Den kvalitativa forskningsstrategin är i sin tur induktiv 

där metodens vetenskapssyn är konstruktivistisk. Med intervjuerna förekommer det olika 
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intervjutekniker, det vill säga strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer samt 

semistrukturerade intervjuer.  

Syftet till att undersöka användares attityder till informationssökning samt upplevelser vid 

användningen av sökmotorer inför sin reseplanering kan även kombinationen med kvalitativ 

metoden anses vara relevant för studien. Med användningen av kvalitativ metoden i denna 

studie kan öka förståelse av fenomenet som kvantitativ metoden inte fåtts fram.   

I studien valdes det att genomföras semistrukturerade intervjuer, vilket innebär en blandning 

mellan ostrukturerade och strukturerade intervjuer. Oftast är det så att frågorna är 

förutbestämda men det förekommer även följdfrågor som kan ställas fritt under intervjuerna 

(ibid, s.415). Dessa följdfrågor bestämdes på plats under intervjun beroende på deltagarens 

svar. 

Holme och Solvang (2012, s.78) hävdar att den kvalitativa metoden anses även följsamt 

kunna inhämta riklig information då typen av undersökningen, det vill säga intervjuer, går ner 

på djupet av det valda fenomenet där intervjusvaren kan vara breda och ge en helhetsbild av 

ämnet som forskaren vill forska om. Intervju-metoden skapar även en jag-du-relation mellan 

forskare och informant där fokus ligger på enda intervju åt gången, till skillnad på den 

kvantitativa metoden som fokuserar på större mängder informanter Därtill skapar den 

kvalitativa metoden en beskrivning samt en förståelse av ämnet som leder till ett 

informationsrikt resultat.  

 

3.1.3 Urval  

Urvalet för kvantitativ metoden har baserats på personer som befunnit sig i avgångshallen på 

Terminal 5 i Arlanda flygplats samt Sky City vid undersökningstillfället. Anledningen till 

valet av plats grundar sig på att målgruppen för deltagarna i studien är personer som någon 

gång har genomgått en reseplaneringsprocess för utrikesflyg och därmed ansågs Terminal 5 

vara en lämplig plats att genomföra undersökningen på. 

Studien har utgått ifrån ett bekvämlighetsurval, vilket förklaras som personer som funnits 

tillgängliga för forskaren vid undersökningens gång (Bryman & Bell 2017, s.203). 

Eftersom enkäten utformades på svenska har potentiella respondenter som saknat 

språkkunskaper i svenska sållats bort. Detsamma gäller potentiella respondenter som vid 

tillfället var i tjänst på flygplatsen med hänsyn till etiska skäl samt respondenter vars ålder 

inte räknas som myndiga i Sverige. 
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Antalet respondenter som deltog i studien var 121 stycken, varav 12 stycken var bortfall. Till 

bortfallen räknas de respondenter som påstått att informationssökningen skett digitalt 

samtidigt som de även angett att digitala verktyg är helt irrelevanta för planeringen av sin 

resa. Bortfall förklaras dels som när undersökaren av någon anledning inte får fram den 

information som eftersöks (ibid, s.192). I studiens fall för att exkludera respondenter som inte 

har uppmärksammat studiens kontrollfråga (mer om kontrollfrågan längre fram). 

Även i den kvalitativ metoden används det av bekvämlighetsurval där de semistrukturerade 

intervjuerna genomförts med fem informanter, varav tre var män och två var kvinnor. Valet 

av antalet informanterna har även ett skäl då det vid den fjärde och femte intervjun hade det 

kommit fram en mättnad av data där det i svaren av intervjuerna inte framkom några nya 

ämnen och motiv. 

Intervjudeltagare Kön 

1 Man 

2 Man 

3 Man 

4 Kvinna 

5 Kvinna 

Figur 2: Intervjudeltagarna i kvalitativ metoden. 

 

3.2 Datainsamling 

Studien strävar efter att uppnå transparens med sina resonemang och har som ändamål att 

förklara samtliga steg som har tagits under undersökningens gång. Dels för att underlätta för 

läsaren till att förstå vartdera avsnittet i studien men också för att bearbeta resultatet på ett 

etiskt sätt. 

3.2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har skett med hjälp av plattformar såsom Söderscholar och Google 

scholar. Nyckelorden som använts bestod exempelvis av “tourism”, “search engine”, 

“attitude” med flera eftersom det finns ett utbud av vetenskapliga artiklar. Därav kunde 

information och data med relevans för studien erhållas. 
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I undersökningen påträffades relativt många artiklar som berörde informationssökning via 

sökmotorer. Därför var det viktigt att smalna av sökresultaten genom att vara så specifik med 

nyckelorden som möjligt gällande vad som faktiskt eftersöktes. 

För att bibehålla den vetenskapliga relevansen har endast artiklar som uppfyller “artiklar ut 

vetenskapligt granskade publikationer” som sökalternativ tagits med. Därefter har 

litteratursökningen fortgått genom att söka på artiklar som använt de som refererat till 

artiklarna som ansetts vara relevanta, med anledningen att de sannolikt undersöker samma 

tema. 

3.2.2 Enkät 

Den här studien utfördes genom en webbaserad enkätundersökning via Microsoft Forms 

eftersom det underlättar för efterarbetet när svaren från respondenterna kategoriseras 

automatiskt. Dessutom var det nödvändigt att använda en plattform som inte lagrade 

personuppgifter då det fanns krav på att studien ska rymma inom ramarna av GDPR. 

Respondenterna som befann sig på den undersökta platsen fick fylla i enkäten med hjälp av 

en ipad. Enkäten utformades på svenska dels eftersom studiens helhet utgår från samma 

språk, men också för att minska risken av att externa faktorer såsom missförstånd eller 

kulturella skillnader ska ha en betydande inverkan för hur respondenten svarar. 

Enkäten bestod av sjutton frågor varav två frågor var fritext vilket respondenterna fick fylla i 

själv. Resterande frågor bestod utav alternativ- och kategorifrågor där respondenterna själva 

fick fylla i de svar som bäst stämde överens med deras ståndpunkt. Med alternativfrågor 

menas frågor där respondenten har möjlighet att ange mer än ett svarsalternativ samt 

kategorifrågor som innebär att respondenten endast får välja ett alternativ (Bell & Waters 

2016, s.172). 

Studiens enkät har utformats från olika områden (se Figur 3). Där det första området bestod 

av bakgrundsfrågor. I det området ställdes frågor som berörde respondenternas personliga 

information, vilket menas med information om deras kön, ålder, utbildning, inkomst samt 

sysselsättning. Dessa demografiska frågor användes som bakgrundsfrågor för att senare 

kunna särskilja respondenterna från varandra med olika jämförelser och samtidigt hålla 

respondenterna anonyma (Bryman, s.248).  

 

Vidare i undersökningen ställdes frågor gällande användarnas sökbeteende som fokuserar på 

deras sökningsprocess, detta för att ta reda på deras sökmönster samt vilka faktorer de tycker 

är viktigt att göra inför deras semesterplanering. I de tidigare studierna har det diskuterats 

olika faktorer och aspekter som turister funderar på innan de bestämmer sig, vilket kan 
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påverka deras upplevelse av användningen av sökmotorer i deras sökningsprocess. Dessa 

faktorer som nämns i den tidigare forskningen är att turister använder sökmotorer för att hitta 

okända destinationer vilket kopplas till frågorna gällande hur viktigt det är med nya 

upplevelser och mängden turister på destinationen (Ho, Lin & Chen 2012; Pirolli 2018). En 

annan faktor är att turister gillar att jämföra resultat på olika hemsidor kopplas till frågan 

intresset att jämföra källor (Pirolli 2018; Zillinger 2019). Faktorn att turister söker sig till 

andra externa kanaler då de inte besitter tillräckligt med kunskap kopplas till om det är viktigt 

med att hitta information för respondenterna (Ho, Lin & Chen 2012). Frågan om topplistor 

och recensioner kommer från att turister enligt den tidigare forskningen söker efter subjektiv 

information såsom recensioner och kommentarer (Pirolli 2018). Faktorn med att användare 

väljer att klicka på det som kommer upp först i sökresultatet kopplas med frågan turister 

använder topplistor som främsta informationskälla (Kelly & Azzopardi 2015). 

 

Därtill ställs frågor gällande användares attityder kring deras förtroende och nöjdhet med 

erfarenhet av användningen av sökmotorer till att genomföra sin semesterplanering, där det i 

de tidigare studierna hävdas att användarnas upplevelser av sökningarna kan avgöra om dessa 

användare kommer att åter använda sig av sökmotorer igen. Där kan det vara både negativa 

och positiva attityder beroende på om hur användarna har upplevt hur sökningen varit innan. 

Med frågan om användare är nöjd med sökresultatet kommer från Grüns, Neidhardts & 

Werthners (2017) artikel som tyder på att det är resultatet från sökmotorer som avgör 

attityder beroende på om användare hittar det som efter. Vidare är frågan gällande om 

resultaten från sökmotorer är pålitliga är från teorin där det bland annat diskuteras att om 

användare ska bli nöjd krävs det att de har ett högt förtroende för resultatet (Fesenmaier et al. 

2011; Nakamura et.al 2007). 

Likertskala 

En typ av enkätfråga som används i studien är likertskalan som mäter respondentens attityd 

till de påståenden som undersökaren vill mäta (Bell & Waters 2016, s. 258). I studien har 

likertskalan använts för att få fram användarens attityder till informationssökningen vid en 

längre reseplanering. Frågor som exempelvis berör huruvida användarna är nöjda med 

resultatet från sökmotorerna när de planerar sin resa ställs och respondenterna kan sedan 

själva ange till vilken grad de håller med samtliga påståenden inom likertskalan. 

Respondenterna alternativ i enkäten var “Håller inte med alls”, “Håller delvis inte med”, 

“Ingen åsikt”, “Håller delvis med” samt “Håller helt med”. Dessa svarsalternativ kallas för 

bipolära skalor där alternativen kan gå från en positiv pol till en motsatt pol samt att i skalan 

finns det även en naturlig mittpunkt som ska tolkas som varken positivt eller negativt (SCB, 

s.101). Bryman (2011, s.157) påstår att denna typ av mätning är det vanligaste sättet att mäta 
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attityder på eftersom svaren blir lätta att använda då de kategoriseras in i de olika 

svarsalternativen. 

Användningen av likertskalan knyts till studiens syfte där användarens attityder till 

informationssökning undersöks för att sedan, vidare i resultatet, uppvisa beskrivande statistik 

som besvarar studiens frågeställningar. 

Av dessa anledningar anses likertskalan vara den bästa metoden som kan användas på ett 

effektivt sätt för att få fram användarens attityder i denna kvantitativa studien. Målet med 

likertskalan är att mäta intensiteten i en känsla eller upplevelse (ibid, s.157), vilket anses 

överensstämma med studiens mål då det relaterar till användarens attityder samt upplevelser 

till informationssökning inför en semesterplanering. 

Kontrollfråga 

I enkäten ställdes det även en kontrollfråga som The Art of Planning (u.å) beskriver till att 

vara när en enkät ställer en liknande fråga som redan finns, men på ett annat sätt än hur det 

tidigare har ställts. Anledningen är för att kontrollera att respondenterna är konsekventa i sina 

svar. 

I enkäten ställs kontrollfrågan som är: “När du planerar en utrikesresa i semestersyfte som är 

7 dagar eller längre så är digitala verktyg såsom appar och webbsidor irrelevanta”. Den här 

frågan kopplas till frågan: “Hur hittar du information till din planerade utrikesresa.”, där 

svarsalternativen som respondenterna kan välja är: “Digitalt”, “Resebyråer”, “Broschyrer”, 

“Vänner och bekanta”, “Massmedia”, “Böcker” och “Annan”. Om respondenten svarar 

digitalt samtidigt som de anser att digitala verktyg är irrelevanta så uppstår en motsägelse 

vilket leder författarna till att ifrågasätta respondentens faktiska intresse för att svara så ärligt 

som möjligt. Även om det möjligen existerar fall där en användare utgår ifrån digitala 

verktyg men ändå anser att dessa verktyg är relevant så har det i studien beslutats att dessa 

respondenter räknas in som bortfall direkt med hänsyn till tidsaspekten. 

 

Fråga Område 

1. Kön, 2. Ålder, 3. Utbildning, 4. Sysselsättning,  

5. Hur många utrikesresor gör du per år? 

6. Hur hittar du information till din planerade resa? 

8. Hur många dar spenderar du vanligtvis på att planera en utrikesresa? 

Bakgrund 

7. När du planerar en utrikesresa i semestersyfte som är 7 dagar eller 

längre så är…: 

...det är viktigt att hitta information. 

...det är intressant att jämföra källor. 

...der är viktigt att planera in helt nya upplevelser. 

Användares 

sökbeteende 
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...topplistor din främsta informationskälla. 

...kommentarer och recensioner är viktiga. 

...det är viktigt för mig att det inte är för många turister. 

...du nöjd med resultaten från sökmotorer. 

...resultaten från sökmotorer pålitliga. 

Användares tillit 

och nöjdhet 

...digitala verktyg såsom appar och webbsidor är irrelevanta. Kontrollfråga 

Figur 3: Enkätfrågor som visar vilka frågor tillhör vilket område. 

 

3.2.3 Pilotstudie 

I den här studien genomfördes först en pilotundersökning där datainsamlingen var som en 

provundersökning vilket innebär att en enkät skickades ut till en mindre grupp respondenter. 

Syftet med en pilotstudie är att säkerställa att frågorna är relevanta eller välformulerade innan 

den skickas ut till den större gruppen (Bell & Waters 2016, s.181). I annat fall leder det till att 

frågor kan behöva tänkas om eller i värsta fall strykas helt. 

 

För att kunna besvara frågeställningen med ett trovärdigt resultat har studien utfört pilottestet 

med sex respondenter. Det innebär också att respondenterna som besvarar den slutliga 

enkäten inte bör vara samma person som de som deltog i pilotundersökningen eftersom det 

kan påverka deras svar (Eliasson 2018, s.40). För att kunna säkerställa om frågorna var 

relevanta ställdes några frågor i slutet av enkäten för att ta reda på om frågeformuleringen av 

frågorna var lätta att förstå (Bell & Waters 2016, s.181). Frågorna var bland annat om 

respondenternas åsikter gällande enkäten samt huruvida de hade en återkoppling att delge. 

Synpunkterna användes därefter till att ändra om frågor och formuleringarna i enkäten. 

 

3.2.4 Genomförande av intervjuer 

I den här studien har även en kvalitativ metod genomförts med semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes med ett fysiskt möte där båda författarna delats upp med egna 

informanter på grund av tidsbrist samt opassande schema med varandra. Två av 

informanterna intervjuades av en författare och tre informanter intervjuades av den andra 

författaren.  

Intervjuerna påbörjades med att författarna fick informera studiens syfte för att informanterna 

ska förstå hur studien skulle gå till där det förklarades vilka områden av frågor som kommer 

ställas samt hur lång tid det förväntat skulle ta. För att informanterna skulle känna sig trygga 
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med informationen som gavs ut så har den här studien valt att alla informanterna ska vara 

anonyma, vilket gjorts i samtycke av de samtliga informanterna.  

Samtliga intervjuer skedde på olika platser i ett tyst rum. Denna miljö ansågs vara fördelaktig 

och likvärdig för samtliga eftersom fokus under intervjun främst skulle ligga på samtalet 

mellan informanterna och författarna utan några störande moment. Under tiden spelades 

samtalet in med hjälp av en mobiltelefon, vilket gjorde att det blev lättare med att fortsätta 

studien där en transkribering utfördes vid nästa steg. Men gjordes även för att författarna 

skulle kunna ha en helhetssyn av själva intervjun. Därefter när intervjun var klar sparades 

ljudinspelningen direkt i mobiltelefonen för att senare överföras till en lösenordsskyddad 

bärbar dator. Detta gjordes för att skydda informationen och minska risken för att bli av med 

materialet. 

Med hjälp av ljudinspelningen av intervjun blev det lättare att uppmärksamma vad 

informanterna sade samt förstå mer av informationen då man kan gå tillbaka i inspelningen 

och lyssna på intervjun flera gånger. Med ljudinspelningen möjliggjordes det även att det 

kunde transkriberas i efterhand, viilken även säkerställde att datan var korrekt. Skulle det inte 

ha gjorts så kunde författaren påstå vad som helst eftersom informationen inte går att granska 

i efterhand (Bell & Waters 2016, s.197). 

 

3.2.5 Bearbetning av resultat 

Vid bearbetningen av resultatet från enkätundersökningen matades all data in 

automatiskt i plattformen Microsoft Forms. Där räknades enkätsvaren själv av programmet 

och visades i form av siffror, procent, diagram och tabeller. Medan analysen av 

intervjusvaren genomfördes med en transkribering där dialogen skrevs ner för att kunna 

genomföra en mer detaljerad genomsökning av inhämtade data. Senare i analysprocessen 

markerades intervjusvaren in i olika teman för att förenkla och sortera bort irrelevant data 

som ansågs vara utanför ämnet. Med kombinationen av den kvantitativa metoden kommer 

data från intervjusvaren att stärka de siffror som inhämtats från enkätundersökningen med 

hjälp av mer utförligare svar som tillhör i samma tema.  

 

Utifrån intervjuerna och enkätundersökningen har denna studie identifierat olika 

huvudkategorier av tematisering. Den första kategorin är inom temat av Användares 

sökbeteende. Med denna kategori ligger fokus på användarens sökmönster och 

sökningsprocess som diskuterar om deltagarnas erfarenhet av användningen av sökmotorer, 

när de genomför sin semesterplanering. Vilken i sin tur leder till nästa tema som är 

Användares nöjdhet och tillit, där fokus ligger på användares inställning under deras 
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upplevelse vid användningen av sökmotorer. Dessa teman som delats upp underlättar 

arbetsprocessen samt gör att det blir lättare att ringa in de viktiga svaren för att senare kunna 

besvara frågeställningarna. 

 

3.3 Etik 

För att skydda deltagarnas integritet har författarna talat om för alla respondenter samt 

informanter vid inledningen av enkäten och intervjuerna om vad studien kommer handla om 

samt hur svaren som dessa deltagarna angav kommer hanteras, vilket anses vara en av de 

viktigaste delarna när en undersökning genomförs (Eliasson 2018, s.40). 

 

I den här studiens fall börjades det med ett uttalande till samtliga deltagarna att i 

undersökningen är anonyma. Det skrevs ut även i början av enkätundersökningen. Därefter 

informerades deltagarna att svaren endast kommer att användas i ett studerande syfte och att 

Södertörns Högskola kan komma att återanvända uppsatsen. Endast information om kön, 

ålder, utbildning, sysselsättning samt inkomst framkommer vilket inte har som syfte att 

kopplas till enskilda personer. I studien kommer även samtliga deltagare i intervjuerna och 

enkätundersökningen inte bli tillkallade sitt riktiga namn utan som informanter och 

respondenter. 

 

3.4 Reliabilitet 

En kvantitativ studies reliabilitet syftar på studiens pålitlighet när det gäller att upprepa 

samma resultat som studien har kommit fram till med hjälp av samma metoder (Eliasson 

2018, s.14). Studiens reliabilitet bestäms av hur noggrant mätningarna utförts. Det kan 

exempelvis gälla både plats och tidpunkten för när respondenterna tar del utav 

undersökningen (ibid, s.15). För att bidra till studiens reliabilitet har en deskriptiv 

beskrivning på vilka förutsättningar som undersökningen utförts under angetts. För att vidare 

bygga på studiens reliabilitet har författarna ställt frågor som mäter samma variabler i form 

av “Hur hittar du information till din planerade utrikesresa?” där ett av alternativen är 

“Digitalt” samt påståendet “...digitala verktyg såsom appar och webbsidor är irrelevanta”. 

Syftet att kontrollera om frågorna faktiskt är lästa där respondenter som motsäger sig själva 

har exkluderats från studien. Instruktioner samt förutsättningarna respondenterna deltar i 

undersökningen har även angetts med ändamålet att reducera osäkerhet samt missförstånd. 

Data som matas in i SPSS kontrolleras även för att på så sätt reducera risken för inmatning av 

felaktiga data. 
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Samtliga åtgärder är något som Eliasson (2018, ss.15–16) hävdar bidra till studiens 

reliabilitet. Desto högre reliabiliteten är desto bättre förutsättningar skapas även för studiens 

validitet (ibid, ss.15-16). 

 

3.5 Validitet  

En kvantitativ studies validitet kan anses vara avgörande för dess vetenskapliga trovärdighet i 

undersökningen (Eliasson 2018, s.16). Med validitet undersöks vilken giltighet frågorna har, 

eller mer specifikt, huruvida frågorna mäter det som frågeställningen i studien vill mäta. 

Dessa frågor ska sedermera leda till slutsatser som författarna kan göra men också slutsatser 

som författarna inte kan göra (Sapsford & Jupp 2006, s.1). Om en fråga saknar reliabilitet så 

saknar den även validitet, däremot betyder det inte att bara för att en fråga är reliabel så är 

den per automatik även valid (Bell & Waters 2016, s.134). 

 

För att stärka studiens kvalitativa validitet har författarna dels använt sig av vetenskapliga 

artiklar som grund för diskussion. Vidare har informanterna i studien visserligen varit inom 

ramen för ett bekvämlighetsurval, men en relevans för studien har bekräftats i och med en 

kontrollfråga där informanten först får berätta huruvida denne använder sig av sökmotorer för 

att hitta information i sin semesterplanering. 

 

Med det i åtanke har författarna arbetat med studiens validitet dels genom att genomföra 

pilotundersökningar innan enkäten fastställts. De frågor som framkommer i 

pilotundersökningen har baserats på studiens frågeställningar som bestämdes i ett tidigt stadie 

(även om eventuella justeringar kan förekomma under studiens gång). I långa försiktiga mån 

har dessa frågor korrigerats vartefter att pilotundersökningar genomförts samt feedback givits 

från respondenter, handledare och utomstående personer. Målet har ständigt varit att med 

högsta precision förtydliga vad frågorna vill redogöra för. Författarna har även kontrollerat 

informationen som använts i studien. Det innebär att källor, som exempelvis artiklar använt 

sig av, har kontrollerats för att säkerhetsställa om att inga missförstånd har skett. 

 

Den tredje aspekten som studien har tagit hänsyn till är att definiera begrepp som används i 

studien så nära den teoretiska definitionen som möjligt. Eliasson (2018, s.16) hävdar att 

samtliga metoder är bidragande för att en studie ska ha en hög validitet. Samtliga definitioner 

har en egen sektion i inledningen av studien. 
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3.6 Metodkritik 

3.6.1 Gällande enkätens utformning 

Studien har med utgångspunkt av en kvantitativ metod valt att basera sitt empiriska resultat 

utifrån datainsamling via enkäter. Utformningen av enkätfrågorna har baserats på tidigare 

kunskap som har blivit omtolkad för att kunna appliceras i sin nya kontext. Huruvida det 

finns en liknande koppling mellan hur en användare ser på sökresultat vid 

informationssökning rent generellt samt sökresultat från länkar låter författarna stå 

obesvarade. Det eftersom studien är utformad utefter ett icke-sannolikhetsurval, som innebär 

att resultatet inte kan skapa grund för generaliseringar (Eliasson 2018, s.47). Mer specifikt 

har studien tillämpat ett bekvämlighetsurval vilket innebär att resultatet aldrig kan 

generaliseras eftersom det inte kan redogöras för vilken population som stickprovet 

representerar (Bryman & Bell 2017, s.203). Fördelen däremot för studien att göra ett 

bekvämlighetsurval är däremot baserade på resurs- samt tidsaspekter. Alan Bryman och 

Emma Bell (ibid, s.204) menar dessutom på att bekvämlighetsurval kan te sig användbara för 

att skapa förutsättningar för framtida studier alternativt även för att göra kopplingar till 

existerande resultat. 

 

Eliasson (2018, s.37) hävdar att en bra frågeformulering för en enkät är en fråga som är tydlig 

och med en sådan hög precision som möjligt i språket. Eliasson menar även på att en bra 

frågeformulering är en kort fråga, som ej är ledande, att meningen inte innehåller fler än en 

fråga samt att språkbruket bör ligga i nivå med målgruppens vokabulär. Samtliga punkter är 

ansatser som författarna försökt eftersträva i yttersta mån. Däremot ska det påpekas att 

författarna även vill betona de potentiella bristerna som studien har i och med den relativt 

låga erfarenheten som författarna har tillsammans av att genomföra enkätundersökningar. Det 

är även något som författarna har erfarit under studiens gång då som en konsekvens av att 

syfte samt frågeställning har ändrats så har även enkätfrågorna betydelse för studien skiftat 

något. Ytterligare upptäckter gjordes gällande precisionen i språket i samband med att 

resultatet från studien skulle tolkas vilket är en av anledningarna som förorsakat de 

nödvändiga förändringarna. 

 

Positiva sidor med enkätens konstruktion är det faktum att flertalet pilotundersökningar har 

genomförts för att iterativt jobba med respondenternas återkoppling med hänvisning till Bells 

& Waters (2016, s.181) checklista av frågor att ställa till de som genomför 

pilotundersökningen. 
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3.6.2 Gällande intervjuernas utformning 

De genomförda intervjuerna bör alltid ses utifrån kritiska ögon eftersom krav alltid ställs på 

intervjuarens förkunskaper samt färdigheter inom ämnet. Studien strävar efter att hålla 

transparens och därför är det av vikt att betona de perspektiv och tankar som författarna har 

kring potentiella brister. Eftersom urvalet är baserat på ett bekvämlighetsurval, där intervjun 

förvisso varit planerad i förväg, men huruvida samt till vilken grad som informanterna har 

varit påverkade av intervjueffekten är relativt svårt att bedöma. Intervjueffekten handlar kort 

om hur intervjuaren påverkar den intervjuade med irrelevanta företeelser såsom 

personlighetsdrag och beteenden (Andersson, 2013). 

 

En annan svaghet med intervjun är att reliabiliteten inte kunnat understrykas. Det är också 

något som studien tar i beaktning i analyseringen. Eftersom urvalet i intervjun är baserat på 

fem deltagare så svarar studien snarare för indikationer som ger en möjlig förklaring utifrån 

urvalet. Dessutom bör det faktum att studiens datainsamling riskerar att skapa osystematiska 

uppfattningar. Vad som är relevant för studien kan missförstås och misstolkas på grund av 

faktorer såsom bristande erfarenhet (Bryman 2011, s.368).   

 

3.6.3 Gällande användningen av litteratur 

Med hjälp av litteratursökning för att hitta relevant information har enkätfrågorna kunnat 

konstrueras. Genomförandet av litteratursökningen gjordes via elektroniska databaser som 

skapar förutsättningar till att hitta vetenskapliga artiklar vilket i studien har använts som 

tidigare forskning. Genom att läsa litteraturen kan relevant information utvinnas, dock är det 

svårt att ta med sig allt som finns i litteraturen då det är tidskrävande samt kan minska 

trovärdigheten i argumentationen eftersom allt i texten inte kan omfattas i studien (Bryman 

2011, s.98). För att genomföra studien gjordes det även sökningar på litteratur med Googles 

sökmotorer där tjänsten Google Scholar användes. Den här metoden menar Bryman (2011, 

s.115) på att vara mycket användbar då det resulterar i uppslag av litteratur som sedermera 

kan användas i studien. Bell & Waters (2016, s. 100) skriver att sökorden som används för att 

söka fram rätt information kan bli svår att använda för att söka fram relevant forskning om 

sökordet som skrivs inte tillhör det ämne som är målet till studien. Det i sin tur leder till att 

undersökaren kan drunkna i material som är irrelevant för studien (ibid, s. 103). Studien tog 

hänsyn till den aspekten genom att använda nyckelord som endast berörde ämnet.  



 

 

 29 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

I det här kapitlet presenteras och analyseras resultaten som samlats in via 

enkätundersökningen samt i intervjuerna.  

 

4.1 Användares sökbeteende  

4.1.1 Hitta information 

Ho, Lin & Chen (2012) beskriver hur användare använder olika kanaler för att hitta 

information inför sin resa, där kanalerna både kan vara offline och online. Inom offline 

kanaler söker sig användare till resebyråer eller till sina bekanta där de känner sig mer 

bekväma. Medan ett online alternativ avser användningen av en internetplattform för att hitta 

information om sina resmål. I anslutning till den första frågan gällande temat användares 

sökbeteende tycker användare att det är viktigt att hitta information, vilket även Zillinger 

(2019) beskriver att användare oftast använder sökmotorer för att hitta information i sin 

reseplanering. Studiens enkätundersökning tyder på att majoriteten tycker det är viktigt att 

hitta information innan resan görs, där 92,5% höll delvis eller helt med. Endast 2,5% angav 

att de inte höll med om påståendet vilket indikerar på att de flesta användarna, oavsett vilken 

kanal det är, att det är viktigt att hitta information innan resan görs (se Figur 4). 

 

Utifrån intervjusvaren har olika informanter besvarat att de använder sig av olika typer av 

metoder för att hitta information om sitt resmål eller vid planeringen av sin resa. Planeringen 

av resan görs i förväg och sökmotorer används som det främsta verktyget för att hitta 

information. Informanterna ansåg även att information är en viktig del i planeringen, oavsett 

om det görs via online eller offline.  

 

“Jag går in på nätet, går in på kanske flygresor eller… om man tar tåg så får man 

kolla, då får man planera tidigare i förväg om man ska ha det där pendelkortet man 

kan åka runt europa” (Informant 1) 

 

“...jag kanske frågar kompisar som har varit där om dem har några 

rekommendationer på vad man kan göra på platsen” (Informant 2) 

 

“Jag tycker det är viktigt att man planera sin resa i förväg och letar efter information 

om sitt resmål. Man måste ju veta först vad man ska göra där och vad man kan göra 

där. Sen får man ju välja vilken av sökväg man vill göra, om man ska fråga sina 

vänner eller söka upp själv..., internet är det nästan min en enda väg till att boka en 
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resa. Det är enkelt. Jag brukar inte gå till resebyråer för jag tycker det tar längre tid, 

flera steg och det brukar vara dyrare” (Informant 4) 

Zillinger (2019) menar på att användare använder kanaler som de känner sig mest bekväm 

med, vilket i de flesta fall handlar om digitala kanaler. Vidare antyder Purcell, Brenner & 

Rainie (2012) på att Google är den vanligaste digitala metoden som folk använder sig mest 

av. Det är även något som informanterna även bekräftar, där hemsidor såsom Google och 

Tripadvisor var återkommande bland informanternas svar. 

“Trivago, Flygresor.se, hotels.com. Sen brukar jag använda mig av google maps för 

där kan man hitta hotell och därefter gå in på deras hemsidor” (Informant 2) 

“...förutom Google så kan det vara Tripadvisor för där har de ju mycket information 

både om ett resmål och boende eller snarare om allt, kommentarer, betyg, 

rekommendationer för resmål eller boende och allt” (Informant 4) 

“För att boka biljetter så kollar jag Momondo. För hotell kollar jag på Booking och 

för övrig information så är det Google och Tripadvisor.” (Informant 5) 

 

 

Figur 4: Resultatet gällande frågan om det är viktigt att hitta information. 

 

4.1.2 Jämföra källor 

Ett annat sökbeteende som nämndes enligt Pirolli (2018) är en verifikationsprocess där 

användare jämför resultaten med olika hemsidor. I denna process beskriver Pirolli att 
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användare jämför sina sökresultat för att säkerställa om källan är relevant innan de ska fatta 

beslut om vilken sida de väljer. Vilket visas från resultatet i enkätundersökningen att 

majoriteten av respondenterna tycker det är intressant att jämföra sina källor, varav 25,6% 

höll helt med påståendet och 52,1% höll delvis med påståendet. Däremot var det bara 5% 

som tyckte att det var mindre intressant (se Figur 5). Vidare beskrev informanter i 

intervjuerna att olika källor används för att senare jämföras och där informanterna sedan tar 

det som de ansåg som mest anpassad sin sökningsprocess som informanterna i denna studie 

ansåg att jämförelse av priset är det viktigaste faktorn till att det jämförs sina sökresultat. 

“...det finns ju ganska många sidor som man kan hitta hotell men ofta kommer det ju 

upp såhär om man googlar på Trivago eller Hotels.com. Då brukar man ju hitta 

billiga och kunna jämföra priser på olika ställen” (Informant 2) 

“Sen med boende brukar jag gå in på Booking och jag gör det samma sak med flyget 

då jag kollar först om vilka hotell som är billigast, sen kollar jag på vart det ligger 

och läser recensioner och kanske jämföra lite med varandra. Jag tar det bästa 

alternativet som jag tycker det passar min resestil” (Informant 4) 

“Ja, jag gör alltid det. Inte bara för att se vad de andra säger men också för att få de 

billigaste och bästa alternativen som jag tycker det passar mig...Först brukar jag gå 

in på Google för att googla om destinationen. Sedan går jag in på Momondo för att 

kolla flygbiljetter...Sedan jämförs de olika alternativen.” (Informant 5) 

Vid jämförelse av olika källor beskriver även Zillinger (2019) att användare använder sig av 

olika källor för att hitta exempelvis flygbiljetter och boende, samt information om sitt resmål. 

Därefter jämförs dessa källor med varandra för att hitta information som användarna ansåg 

vara relevant. Informanterna svar styrker även ovanstående då jämförelser av sökresultatet 

hjälper respondenterna i deras planering. 
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Figur 5: Resultatet gällande frågan om det är intressant att jämföra källor. 

 

4.1.3 Planera nya upplevelser 

Pirolli (2018) menar på att användare använder sökmotorer för att hitta information om en 

destination för att planera in nya upplevelser.  Detta visade även resultaten från 

enkätundersökningen då majoriteten av respondenterna höll med om att de planerar nya 

upplevelser inför sin resa, där 21,5% höll helt med och 54,5% höll delvis med påståendet. 

Däremot tyckte 1,7% att det inte var viktigt alls medan 5% tyckte det var mindre viktigt (se 

Figur 6). Enkätundersökningen visar därmed på att respondenterna ansåg sökmotorer var 

användbara. Intervjusvaren återger självbestämmelse samt kopplingen mellan sökmotorer och 

nya upplevelser som anledningar till varför sökmotorer används som verktyg. 

“Det kan jag nog hålla med om att jag gör. Sen tycker jag om att prova nya saker 

också.”  (Informant 1) 

“Jag kan liksom bestämma själv om vilket ställe jag vill åka till, vilket område jag vill 

bo eller vad för typ av resa vill jag göra eller planera med resa med nya upplevelser 

som jag aldrig gjort.” (Informant 4) 

Intervjusvaren tyder även på att de upplevelser som användare i studien söker är upplevelser 

som är nya för användarna. Detta nämner även Pirolli (2018) som hävdade att användare som 

redan varit på en destination oftast använder sökmotorer till att hitta information om en annan 

destination. Vilket visas i intervjusvaren där informanterna ansåg att sökmotorer var ett bra 

alternativ att använda, där användarna kan bestämma själv vart de vill åka, vad de vill göra 

vid planeringen av sin resa.  



 

 

 33 

 

Figur 6: Resultatet gällande frågan om det är viktigt att planera nya upplevelser. 

 

4.1.4 Använder topplistor som informationskälla 

För att hitta information använde användarna oftast topplistor som deras informationskälla 

där Kelly och Azzopardi (2015) i sin forskning beskrev användares sökbeteende där de flesta 

väljer att klicka på toppen av listan i sökresultatet. Där återfinns ofta topplistor på 

destinationen och de mest klickade länkarna som de allra flesta användarna väljer att gå in på. 

Enkätresultaten visade på att de flesta respondenterna (45,5%) delvis höll med om att de 

använder topplistor som främsta informationskälla, varav 8,3% höll helt med. Däremot skrev 

9,1% av respondenterna att de inte höll med alls och 13,2% höll delvis inte med om 

påståendet (se Figur 7). En informant från intervjuerna beskrev hur sökningsprocessen 

genomförs, där bland annat olika hemsidor används samt olika alternativt av kanaler såsom 

Instagram, bloggar och bland annat topplistor som de ansåg vara informationsrika hemsidor. 

“Jag kollar även Instragram och bloggare och kolla på bilder på hotell och 

destination för att bekräfta mina val. Och ibland topplistor för där hittar man också 

intressanta grejer och mycket information.” (Informant 5) 

Detta beskriver Kelly och Azzpopardi (2015) vidare att de topplistor som användare använder 

kan mängden av klickande länk spelar en roll på vilka länka användare väljer att klicka in. De 

beskriver även att designen för hemsidor spelar roll som kan påverka användares upplevelser, 

där de menar att resultatet som hamnar långt ner på listan inte får lika mycket 

uppmärksamhet i topplistorna. 



 

 

 34 

 

Figur 7: Resultatet gällande frågan om topplistor är främsta informationskälla. 

 

4.1.5 Kommentarer och recensioner 

Ett annat sökbeteende som användare har är att läsa kommentarer och recensioner under sin 

sökningsprocess innan de görs sin resebokning. Pirolli (2018) beskriver att användare söker 

efter subjektiv information som innefattar recensioner, känslor och kommentarer, mer än 

fakta om boendet eller området på en destination. I resultatet från enkätundersökningen ansåg 

en stark majoritet av respondenterna att det var viktigt med kommentarer och recensioner, där 

86,8% höll med helt eller delvis om att kommentarer och recensioner är viktiga i planeringen. 

Däremot är det bara 1,7% som inte höll med och 7,4% som delvis inte höll med om 

påståendet (se Figur 8). Ytterligare har informanter från intervjun beskrivit hur viktigt det är 

för dem att läsa kommentarer och recensioner från tidigare användare som har upplevt 

platsen innan. De anses ge en större bild av destinationen som själva hemsidorna inte visar, 

vilka även underlättar informanterna att besluta sig.  

“Oftast gör jag det på hotell för det är svårt annars att veta hur det är att bo på 

hotellet. Man kan ju ser bilderna och så men oftast visar inte hotellet allt och det är 

svårt att veta hur servicen är och området runtomkring. Kommentarerna brukar 

också ge tips på attraktioner i närheten och vad man kan göra på destinationen. Så 

dem ger mig lite mer kött på benen så att säga.” (Informant 3) 

“Ja det är ju väldigt viktigt. Jag tycker att det är en av anledning till att man väljer 

till att åka till ett ställe eller bo på det stället.” (Informant 4) 
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“Det är jätteviktigt för mig. Om alla valda alternativen ser likadana ut så är det 

kommentarerna och betyg som bestämmer mitt val.” (Informant 5) 

 

 

Figur 8: Resultatet gällande frågan om kommentarer och recensioner är viktiga. 

 

4.1.6 Inte många turister 

Att använda sökmotorer för att hitta information om en destination beskriver Pirolli (2018) 

som en annan sökväg. Han beskrev att när användare söker efter information som är okänd 

för andra turister använder de webbplatser såsom Airbnb för att hitta det som är autentiskt, 

vilket han hävdar är svårt att hitta information om. Utifrån enkätundersökningen visade en 

stark majoritet av respondenterna att det är viktigt att resa till en destination som inte har 

många turister. Där 46,3% höll delvis med, 26,4% höll helt med och bara 5% som delvis inte 

höll med samt resterande hade ingen åsikt till påståendet (se Figur 9).  

Vidare har informanterna i intervjun svarat att de har olika resebehov. De säger att många 

gillar att åka till typiska turist ställen medan deras behov kan ändras till att åka till mer 

lugnare ställen med mer autenticitet.  

“Ibland vill man inte gå till där alla andra är heller. Ibland tycker jag det är roligare 

att gå ut och leta efter en restaurang och sen hittar man en restaurang, så blir det 

som det blir.  (Informant 1)  
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“...vissa kanske inte tycker att det är så viktigt att åka London Eye för det är mycket 

folk till exempel så man vill kanske åka till annat ställe som är lugnare och mer 

autentiskt.” (Informant 4)  

 

 

Figur 9: Resultatet gällande frågan om det är viktigt att det inte är många turister. 

 

4.2 Användares nöjdhet och tillit 

4.2.1 Nöjdhet 

Fesenmaier, Xiang, Pan och Law (2011) utgår ifrån en trestegsmodell om hur användare 

genomför en sökprocess för att hitta sin information. Det sista steget i sökningsprocessen är 

en övergripande utvärdering som grundar sig på användarens attityder till användningen av 

sökmotorer, vilket mäts med en generell nöjdhetsgrad. Sökprocessen slutar i sin tur om 

användaren är nöjd med det resultat som kommit fram. I resultatet från enkätundersökningen 

framgick det att 72,7% höll delvis med om att de var nöjd med sökresultatet, 14% höll helt 

med. Däremot var det bara 0,8% som inte var nöjd alls och 3,3% som var mindre nöjd med 

resultatet (se Figur 10). Vidare har informanterna från intervjuerna beskrivit deras 

nöjdhetsgrad när de använder sökmotorer för att hitta information. Där har samtliga 

informanter beskrivit olika åsikter kring användningen av sökmotorer som leder till olika 

upplevelser och attityder med erfarenheten av informationssöknings online. 
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“Jag tycker slutresultatet tar så lång tid att uppnå. Det är så många hemsidor man 

måste kolla på och det blir världens projekt att söka upp alla hotell, flygbiljetter, tider 

och allt. Om det hade funnits fler funktioner att man kan söka på allt lite lättare och 

hade man allt på samma ställe så skulle jag nog varit mer nöjd...Trots sina brister så 

fungerar den tillräckligt bra ändå.” (Informant 3) 

“Ja jag är nöjd. Det är ju lätt att använda och man hitta ju tillslut det man söker efter 

trots att Google är stor och har oändlig mängd information i deras databas så hittar 

man det tillslut.” (Informant 4) 

“Ja, jag är nöjd med hur dagens sökresultat presenteras...det finns mycket att välja så 

det är liksom brett och alla kan använda. Man kan bestämma själv vad man vill och 

jämföra och det finns ju allting där så det är smidigt.” (Informant 5) 

Insikter kring attityder med användningen av sökmotorer kan variera från person till person, 

beror på hur dessa användare har upplevt innan. Grün, Neidhardt & Werthner (2017) och 

Zhang, Small, Von Dran & Barcellos (1998) beskriver hur sökmotorer kan påverka 

upplevelser negativt, där det bland annat upplevs olika orsaker som gör att användare inte är 

nöjd med resultaten som bland annat själva designen för hemsidan. Informanterna i 

intervjuerna har beskrivit olika motiv av negativa upplevelse som gör att nöjhedsgraden inte 

når toppen. Bland annat att det är överbelastning av information som gör att det är svårt att 

hitta det man söker efter samt att nyckelord som skrivs in fel kan leda till irrelevant 

information, vilket även Zillinger (2019) nämnt där Zillinger skriver att användare upplever 

att det krävs lång tid att hitta det man söker efter då det kräver att man använder rätt 

nyckelord. Ett felstavat ord kan leda till en otillfredsställd känsla. 

“Det händer ju men jag skulle säga att det händer oftare när man söker efter saker på 

svenska eftersom det är ett mindre språk och sånt. Det kan ju komma upp lite såhär… 

irrelevanta saker som folk har klickat in på för att man kanske har intresse, det 

kanske handlar om ämnet men inte just det man vill ha. För det kanske går iväg åt 

något annat håll som du inte riktigt känner att du behövde. Som någon annan kände 

att dem. Det är irrelevant för det jag vill hitta.” (Informant 2) 

“Det har hänt många gånger att jag hamnat på fel hemsida eller inte hittat det jag 

söker efter, men det beror liksom på vilka sökord jag använder. Om man har skrivit 

fel ett ord eller en bokstav så kan man ju får upp ett annat resultat så det är ju bara 

byta eller skriva om ordet så tillslut får man ju upp det man söker efter.” (Informant 

4) 

För att användare ska säkerställa sin nöjdhetsgrad har Fesenmaier, Xiang, Pan och Law 

(2011) förklarat slutet av trestegsmodellen som visar att sökningsprocessen kan börja om på 
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nytt om användare inte är nöjd med resultatet. Det beskriver även informanterna när de pratar 

om de skulle rekommendera användningen av sökmotorer till andra användare, där de delar 

med sig av sina positiva åsikter från användningen av sökmotorer. Det visades då om 

informanterna starkt rekommenderade användningen av sökmotorer hade dessa användare 

tidigare haft positiva upplevelser under sin sökningsprocess.  

“Ja, det skulle jag. Det är lättast... just nu känns det väl som att det är det bästa 

alternativet ändå när man bokar en resa.” (Informant 3) 

“Ja, absolut. Det är ju enklaste vägen men det beror på också vilken typ av 

målgrupp... Men för de andra så skulle jag såklart rekommendera men jag tror också 

att de flesta använder redan informationplattformar.” (Informant 4) 

“Ja. Idag använder folk mest webbsidor eller appar att planera sin semester på. Jag 

tycker att det ska gå fort och lätt så det här är bästa alternativet så ja jag skulle 

rekommendera till andra.” (Informant 5) 

 

Figur 10: Resultatet gällande frågan om användare är nöjd med resultaten från sökmotorer. 

 

4.2.2 Tillit 

I den sista delen av sökningsprocessen i Fesenmaiers, Xiangs, Pans och Laws (2011) modell 

beskrevs det en övergripande utvärdering som redan nämnts ovanstående. Nakamura (2007) 

beskriver i sin tur att användare behöver ha ett starkt förtroende till sökresultatet för att de i 

det stadiet ska ha en hög nöjdhetsgrad till resultatet. Enkätundersökningen visade att 

majoriteten av respondenterna ansåg att resultaten från sökmotorer var pålitliga, där 57, 9% 
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delvis höll med och 13,2% höll helt med. Medan 1,7% inte höll med alls och 5,8% höll delvis 

inte med. De resterande 22% av respondenterna hade ingen åsikt kring denna fråga (se Figur 

11). När de tillfrågade informanterna från intervjun svarade kring deras förtroende till 

sökresultaten beskrevs det en måttlig tilltro där de krävde att en granskning gjordes innan de 

beslutade sig för att bestämma om vilken information som de kan lita på. Bland annat tyckte 

informanterna att det kunde bero på vilken typ av information det söktes efter då det var olika 

typer av hemsidor och sökresultat som man fick. Informanterna höll sig källkritisk till 

resultatet då de trodde att resultaten var missvisande. 

“Jag försöker alltid vara källkritisk för att man kan aldrig riktigt 100% lita på vad 

man hittar på internet och… jag skulle säga att kanske till 80% litar jag på sånt.” 

(Informant 2) 

“Nej inte alltid...jag tror nog det är för att det känns som att hemsidorna inte visar 

det bästa resultaten i slutändan.” (Informant 3) 

“Ja, jag litar på det mesta. Det beror också på vad man söker för någonting. Om man 

söker på information kring destination så får man inte lita för mycket för att det kan 

vara annonser.” (Informant 5) 

Förtroendet till sökresultaten som Fesenmaier, Xiang, Pan och Law (2011) och Nakamura 

(2017) nämnt kan påverka användares attityder. Även Zillinger (2019) beskrev att olika 

källor och verksamheter anses som viktiga källor som kan avgöra valet av destinationer och 

boende, vilket även kräver förtroende till verksamheter i ett större område. Det är även något 

som informanterna styrker då förtroendet till andra verksamheter och andra användare kan 

underlätta för beslut i sökningen. De diskuterar bland annat verksamheter betalar för att det 

ska finnas personal som kan jobba åt dem genom att exempelvis lägga ut annonser och ge 

rekommendationer, vilket stärker förtroendet till verksamheten mer än allmänna skribenter 

och andra användare som informanterna inte känner till.  

“Ja det skulle jag göra. För att de inom industrin kan man ändå tänka sig få betalt 

för att lägga upp annonser och sidor och såna saker. Medan om det är andra 

privatpersoner som går in och tycker till så kan man mer lita på det tycker jag.” 

(Informant 1) 

“Jo jag tror det faktiskt. Jag tror inte jag bara skulle kunna lyssna på andra 

användare men jag tror nog jag lyssnar mer på andra användare som skrivit om 

resedestinationen än den presentation som verksamheten gör av resedestinationen. 

Användarna är mer som ett slutbetyg och om jag ser något dåligt i recensionen så kan 

jag ibland strunta i hela bokningen.” (Informant 3) 
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“Ja, det har jag. Det som de andra säger är ju pålitliga…speciellt folk som man 

känner och så men verksamheter såsom Ticket kan man ju lita mer såklart då det är 

ett stort företag…jag menar de har ju folk som jobbar för dem och de betalar ju 

pengar för personal…så det är mer professionellt kan man säga.” (Informant 5) 

  

 

Figur 11: Resultatet gällande frågan om användares tillit. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I kapitlet diskuteras resultatet som redovisades i det tidigare kapitlet, där diskussionen 

relaterar till studiens teorier samt tidigare forskning. Kapitlet är slutsatsavsnittet där 

frågeställningarna besvaras samt sammanfattas i det här kapitlet. Även förslag på framtida 

forskning presenteras i slutet av kapitlet.

 

 

Studiens syfte var att undersöka hur användare har upplevt sin informationssökning när de 

använder sökmotorer för att genomföra sin semesterplanering, vidare togs det reda på vilka 

attityder de har baserad på deras upplevelser när de genomfört sin informationssökning med 

olika sökbeteenden. Vilket i sin tur ledde till de två frågeställningarna som besvaras med två 

olika metoder, en kvantitativ metod med en enkätundersökning samt en kvalitativ metod i 

form av intervjuer.  

 

Utifrån studiens resultat visas det att majoriteten av deltagarna som deltog i undersökningen 

har upplevt mestadels positiva upplevelser med positiva attityder till informationssökningen. 

Det förekommer även negativa upplevelser som kan leda till de negativa attityderna, 

beroende mestadels på om hur deras sökbeteende var och på vilket sätt det hittades 

information. Det beskriver Fesenmaier et al. (2011) i sin trestegsmodell av användares 

sökningsprocess, där användare i början av den processen bestämmer om sökmotorer anses 

vara ett användbart verktyg till att kunna hitta information och även en viktig process innan 

resan görs. Samtliga informanter i intervjuerna använder digitala verktyg för att genomföra 

sin semesterplanering, såsom Google och andra resesajter. Liknande det som Ho et al. (2012), 

Zillinger (2019), Purcell, et al. (2012) och Beatty & Smith (1987) tog i sina studier som 

menar på att olika metoder och kanaler används av användare för att hitta information. Det 

diskuteras även att informanterna, i genomförandet av semesterplaneringen, tar hjälp av 

sökmotorer som anses vara lätt att använda, fri att använda sig av samt har en mindre kostnad 

än att gå till resebyråer och låta personalen genomföra användares informationssökning åt 

dem.  

 

Under sökningsprocessen beskriver Fesenmaier et al. (2011) att det är den perioden som kan 

avgöra hur utvärderingen av attityder som är den sista sökningsprocessen kommer se ut. 1tt 

användare ska kunna besluta beslutet. Vidare beskriver Pirolli (2018) ett sätt hur användare 

söker efter en destination där det nämns att användare uppskattas av att planera helt nya 

upplevelser där det söks efter nya aktiviteter via sökmotorer. Detta är ett sätt på att använda 

sökmotorer för att hitta ett ställe som är autentisk. Med hjälp av sökmotorer kan det hittas 

många alternativt av destinationen med anses fortfarande svårt att hitta information då det 

inte finns tillräckligt mycket med information.  
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Ett annat sätt som gör att användare uppfyller deras upplevelse vid användningen av 

sökmotorer för att hitta information är topplistor. Topplistor upplevs som en alternativ kanal 

där användare kan hitta information till en destination. Dessa topplistor som syns kommer 

oftast upp på toppen av listan i sökresultat, där de vanligtvis klickas på av användarna (Kelly 

& Azzopardi 2015). Detta beskriver även Kelly och Azzopardi (2015) som skrev att det som 

kommer först upp i listan av sökresultatet är den mest klickade länken, där de länkarna som 

hamnar sist i sökresultatet inte får lika mycket uppmärksamhet som de i toppen.  

 

Ett annat beteende som anses vara ett av de viktigaste i sökningsprocessen är att läsa 

kommentarer och recensioner från andra användare. Genom att läsa andras kommentarer får 

användarna mer information än vad som står på själva hemsidan och hjälper användarna att 

bestämma sig för sina val och besluta sig om i sin informationssökning, vilket ökar de 

positiva upplevelserna då de hjälper användare att hitta det de söker efter. Detta beskriver 

Pirolli (2018) som skrev att genom att läsa andras kommentarer stärks även tilliten till 

informationen på hemsidan, vilket även diskuteras av Nakamura (2007) som skrev att tilliten 

krävs för att användare ska bli nöjd med användningen av sökmotorer. Därtill kan detta bero 

på personliga skäl då sökresultatet inte alltid är opartiska fakta och kan vara annonser som 

används till att påverka användare att köpa eller klicka in sig på en hemsida, vilket kräver att 

användare är källkritisk och inte hela tiden litar på det som står i sökresultatet. Detta gör att 

tilliten hos andra verksamheter som jobbar inom industrin får en delvis högre tillit än de 

vanliga användarna som kan vara vilka och vem som helst som vill bluffa andra användare. 

Detta då de andra verksamheterna ansågs mer professionella då de anställer sin egen 

personal. Även denna avsaknad av tillit kan användare uppleva som en negativ upplevelse då 

det är användarna själva som behöver ha koll på vad som bör klickas på eller litas på, då 

själva sökmotorerna inte ha något underlättande verktyg som kan hjälpa till. Trots denna 

granskning blir användarna oftast nöjda ändå och får fram det resultat som de själv önskat få 

fram. 

 

Fesenmaier, Xiang, Pan och Law (2011) skrev att användares upplevelser påverkar 

användares attityder som är den sista processen av sökningen. Informanterna i studien 

bekräftar att sökmotorer är lätt att använda, har flera alternativ av funktioner och ger 

informationsrika data, vilket skapar tillfredsställelse och gör att användare når upp till sin 

nöjdhetsgrad vid användningen av sökmotorer. Sökmotorer anses ha en viss mängd negativa 

funktioner som anses vara att de ger ifrån sig en stor mängd data med en upplevd oändlig 

mängd information och att deras funktioner är begränsade och skapar brister vid 

användningen, såsom behov av att användare fyller i korrekt sökord. Vilket diskuteras av 

Grün, Neidhardt & Werthner (2017) och Zhang, Small, Von Dran & Barcellos (1998) som 

nämner hur sökmotorerna kan påverka användares upplevelser och attityder. Detta diskuterar 
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även Fesenmaier, Xiang, Pan och Law (2011) att återanvändningen av sökmotorer sker i det 

sista steget av trestegsmodellen gällande om användare hamnat på fel hemsida, eller inte 

hittar rätt information börjas sökningsprocessen om, vilket det i studien visar då en ny 

sökning gjorts av informanterna med nya nyckelord som skrivs in för att tillslut komma fram 

till rätt information.  

 

Med en tillräckligt hög nöjdhetsgrad vid användningen av sökmotorer rekommenderas även 

sökmotorer för andra användare. Detta eftersom sökmotorer anses vara det bästa alternativet 

till att genomföra en reseplanering, vilket visar att positiva upplevelser och attityder vid 

användningen av sökmotorer vars resultat kan passa till alla, bekräftas av samtliga deltagarna 

i den här studien. 

 

5.1 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle det vara intressant att göra en jämförelse innan användares resa 

och efter resan för att se om attityderna håller sig kvar, dels till hur nöjda de är med 

sökmotorernas resultat. Då för att se om sökresultatet som visas stämmer med deras 

upplevelse av resan. Det skulle även vara intressant att går ner mer på djupet i specifika 

områden för att ifrågasätta användares sökbeteenden som leder till en påverkan av deras 

upplevelser och attityder när de genomför sin semesterplanering med hjälp av sökmotorer, 

vilket kan krävas för att få svar på mer bakomliggande orsaker om varför deltagare tycker 

som de gör. 

 

En annan intressant del som skulle kunna göras i framtiden är att undersöka hur designen på 

själva hemsidan av sökmotorer och sökresultatet kan påverka användares upplevelser, då det i 

denna forskning endast togs upp om allmänna topplistor i sökresultatet som 

informationskälla.   
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7. BILAGOR 

 7.1 Bild på enkäten 
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7.2 Intervjumallen 

Användares sökbeteende 

1. Hur gör du när du bokar en resa längre än 1 vecka? Berätta om din process. 

2. Använder du någon annan metod än just internet/resebyrå? I så fall vilken/vilka? 

3. Hur viktigt är det för dig att läsa kommentarer? I så fall varför? 

4. Hur viktigt är det för dig att jämföra ditt sökresultat? I så fall varför? 

5. Kan du nämna två webbsidor du använder dig av för att hitta information? Varför just 

dessa?  

Användares nöjdhet och tillit 

6. Anser du dig vara nöjd med hur dagens sökresultat presenteras när du planerar din 

resa?  

7. På vilket sätt är du nöjd? / På vilket sätt är du inte nöjd? 

8. Litar du på sökresultaten från sökmotorer? I så fall varför? 

9. Anser du dig ha större tillit till information från andra användare snarare än från 

verksamheter som jobbar inom industrin? 

10. Skulle du rekommendera till andra att söka information via webbsidor och appar? 
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