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Tack och Förord! 

Vi vill tacka de lärare som tog sin tid för oss. Vi vill också tacka våra respondenter som har fyllt i 

våra enkäter och intervju respondenter som tagit sin tid att bli intervjuade. Vi vill även tacka vår 

handledare Helge Hüttenrauch för all hjälp. 
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Title: User Information Needs of Tripadvisor and Digital Reviews' Influence 

Abstract 

Tripadvisor is a Travel site that enables its users for planning their travels around the world. It 

consists of user generated content and users can also add online reviews for each destination. 

The aim of our bachelor thesis is, understanding Tripadvisor user behaviour and the impact of 

online reviews on Tripadvisor. Issues which this paper intends to answer are: How Tripadvisors as 

a digital tool meets the information needs of users? The Impact of reviews on Tripadvisor users’ 

decisions? In order to answer these questions, we used quantitative survey and qualitative 

interviews for deeper knowledge from the users. 

Some of the key findings show that more than 50% of users prioritize TripAdvisor as the first 

source of information and they give high rating to TripAdvisor. The majority of our survey 

participants think that the reviews are important on TripAdvisor and it affects users’ decisions 

greatly. 
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Abstrakt 

Tripadvisor är en sajt som gör det möjligt att planera resor runt om i världen. Den består av 

användargenererat innehåll och användarna kan också lägga till online-recensioner för varje 

destination. 

Syftet med vårt examensarbete är att förstå användarnas beteende och påverkan av online-

recensioner på Tripadvisor. Frågeställningarna som besvaras är: Hur möter Tripadvisor som ett 

digitalt verktyg användarnas informationsbehov? Hur påverkar omdömen på Tripadvisor 

användarnas beslut? För att besvara frågeställningarna har vi använt oss av kvantitativ 

enkätundersökning och vi gjorde också intervjuer med Tripadvisor användarna för att få djupare 

insikter om användningen.  

Några av de viktigaste resultaten visar att mer än 50% av användarna prioriterar Tripadvisor som 

första informationskälla och ger högt betyg på Tripadvisor. Majoriteten tycker att omdömen är 

viktig på Tripadvisor och påverkar användarnas beslut mycket.  

 

Nyckelord  

Informationbehov, eWOM, Tripadvisor, Reseforum 
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Begreppsdefinitioner 

Informationsbehov: Användaren skapar en frågeställning utefter informationsbehovet och 

genomför en sökning på internet för att kunna besvara sin frågeställning (Lindqvist & Söderlind 

2013, s. 40). 

eWOM: (Electronic Word of Mouth) är online omdömen som delas av konsumenterna. De är 

antingen negativa, positiva eller neutrala omdömen som delas med andra människor (Kietzmann & 

Canhoto, 2013).  

Tripadvisor: Webbplatsen som den här uppsatsen utforskar heter Tripadvisor. Tripadvisor hjälper 

resenärer att planera och boka resor. Det funkar som en reserådgivare för användarna. 

Reseforum: Ett reseforum innebär en plats som tillåter användarna att köpa eller boka resor, som 

exempelvis Tripadvisor.se, Ticket.se, Reseguiden.se och så vidare. 
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1 Inledning  
I den här delen beskriver vi bakgrunden till vårt undersökningsområde, syfte & frågeställningar 

samt problemformulering och avgränsning.  

 

Denna uppsats kommer att utforska resesajten Tripadvisor som är ett reseforum där människor får 

hjälp att planera sina resor. Informationsbehov och eWom är två centrala begrepp som vår 

undersökning kommer att handla om.  

eWom som betyder ”electronic word of mouth” hjälper användarna att sprida omdömen om olika 

platser. Electronic Word of Mouth uppstår när användarna delar med sig av sina egna åsikter via 

webben (Kietzmann & Canhoto, 2013). Tripadvisor är en sida där användarna delar sina åsikter om 

t.ex. hotell, restaurang och sevärdheter och den här undersökningen ska gå igenom användarnas 

beteende när de vill dela sina åsikter om olika platser.  

Brage (2005) menar att informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning 

skulle kunna sammanfattas som människans informationsbeteende. Vi har vardagliga behov av att 

söka efter information. Sökning på adresser, resor, platsinformation och så vidare. är exempel på 

informationsbehovet. Dagens digitalteknik gör det enklare för oss att söka efter information. Denna 

undersökning hittar svar på om Tripadvisor har den information som användarna behöver. 

Varför vi har valt att undersöka om Tripadvisor och inte ett annat reseforum är eftersom att 

Tripadvisor var högst rankad på nedladdningsbutikerna App Store och Google Play. “Tripadvisor” 

som på svenska betyder “Reserådgivare” enligt dem själva är ett reseforum där resenärer får hjälp 

att planera och boka den perfekta resan (tripadvisor.se). 

1.1 Bakgrund 

Informationssökning genom internet är en vardaglig aktivitet för många människor. Vi känner ett 

krav att hitta rätt när vi söker. Prasad (2000) beskriver att informationsbehovet hos användarna har 

en central betydelse för leverantörer av informationstjänst. Det allra viktigaste syftet med all 

information som ges till användarna är att leverera den information som jurresponderar med 

användarnas önskemål och informationskrav. 
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Låt oss ta ett exempel om Tripadvisor. Vad vill Tripadvisor-användarna veta? Kan exempelvis 

Tripadvisor vara en tillräcklig informationskälla för användarna? Enligt Prasad påverkas 

människans behov av information av tidpunkt, plats och vad för sorts av information man vill åt 

(Prasad, 2000). 

Cantallops & Salvia (2014) beskriver att eWOM (Electronic Word of Mouth) innebär människors 

skrivande av omdömen på internet. Då menas omdömen om service, kvalitet och tillfredställelse av 

ett visst innehåll på Internet. 

Vi ska med hjälp av tidigare forskning och teorier kombinera vår kvalitativa och kvantitativa 

dataanalys för att veta hur Tripadvisor hanterar användarnas informationsbeteende. Vi ska också få 

användarnas synpunkter om  hur viktigt det är att läsa och skriva omdömen.  

1.1.1 Bakgrund om Tripadvisor  

Tripadvisor är en av de populäraste reseapplikationerna på iTunes Appstore (iTunes, 2016). Några 

andra applikationer som liknar Tripadvisor är Yelp, Expedia och Hotels. Alla de nämnda 

reseapplikationerna har gemensamma egenskaper. På Yelp kan man söka bland annat restaurang, 

caféer, shopping, och nattliv i närheten. På Expedia kan man söka hotell och flyg. På Hotels.com 

kan man bara söka hotell.   

Tripadvisor skapades i februari 2000 av Stephen Kaufer (Flagshipventures, 2004). Reseforumet är 

enligt deras beskrivning; “...ett av världens största reseforum där resenärer får hjälp att planera och 

boka den perfekta resan” (tripadvisor.se). 

Idag kan man se webbsidan på 51 olika språk, med tusentals indexerade hotell, restauranger, 

sevärdheter och flyg från hela världen (tripadvisor.se). Webbsidan hade mer än 2,5 miljarder 

användare år 2014 (Tripadvisor LLC, 2014). Innehållet på Tripadvisor består till stor del av 

reseförslag och omdömen (tripadvisor.se). 

Reseforumet presenterade sin fösta mobilapplikation år 2010. Applikationen använder telefonens 

platstjänster för att låta användarna söka efter närliggande platser. Man kan bland annat. sortera 

efter rating, avstånd, pris och läsa omdömen (Eyefortravel, 2010). Mobilapplikationen finns 

tillgänglig på Itunes, Google Play och Windows Store (tripadvisor.com/APPs). 
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1.1.2 Informationsbeteende 

Brage (Brage, 2005) påstår att människans behov av information, informationssökning och 

informationsanvändning sammantaget skulle kunna översättas till ett annat närstående begrepp: 

informationsbeteende. Lindqvist och Söderlind (2013, s. 19) påstår att “...informationsbeteende 

hänger samman med människans utveckling”. Författarna menar att “...de individer som utvecklar 

informationsbeteenden utvecklas till det bättre och starkare” (Lindqvist & Söderlind 2013, s. 19). 

Lindqvist och Söderlind (2013, s. 19) förklarar såhär om informationsbeteendet: “...effektiva 

informationsbeteenden handlar om ett behov och önskan om att förstå saker och skapa 

förutsättningar till ett bättre liv”. Lindqvist och Söderlind (2013, s. 40) hävdar i samma bok att 

sökandet av information på internet består av platser, personer, saker, konsumtion, ekonomi, affärer, 

hälsa, medicin, nöje och fritid, händelser, trender nyheter och så vidare. 

Internet har de senaste decennierna blivit en kanal för att söka information. Enligt tidigare studier 

har internet stor inverkan på vårt informationsbeteende. Church och Oliver (2011) har gjort en 

studie om att förstå mobilwebb på den mobila sökprocessen i dagens mobiltelefoner. Deras 

testpersoner söker alltid information i sociala sammanhang som till exempel när de inte kommer 

ihåg namn på en artist, när de vill se ett festivalprogram eller när de vill veta information om filmer 

de har sett.  

Enligt IIS (2015) undersökning om svenskarnas internetvanor är det 93 procent av den svenska 

befolkningen som har tillgång till internet och 91 procent som använder internet. I samma 

undersökning står det också att det har blivit internetanvändarens vardag att söka information, 

googla eller kolla fakta. Det är vanligast att söka efter nyheter, tidtabeller och adresser bland 

svenska internetanvändare. 

Informationssökandet på Tripadvisor är begränsad till sökningar på närliggande platser, hotell, 

restauranger, saker att göra och flygresor (tripadvisor.se). Dessutom är det också möjligt att läsa 

omdömen om platser. Att skriva och läsa användargenererade omdömen som också kallas för 

eWOM (Electronic Word of Mouth) är en speciell funktion på Tripadvisor som vi ska ta upp i del 

1.1.3. 
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Figur 1 visar en skärmdump på Tripadvisor webbsidan. 

 

Figur 1  

Tripadvisor skärmdump på startsidan 

1.1.3 eWOM - Electronic Word of Mouth 

eWOM (Electronic Word of Mouth) uppstår när användarna delar med sig av sina åsikter om 

tidigare erfarenheter av en produkt, tjänst eller företag (Kietzmann & Canhoto, 2013). Åsikter som 

delas via Internet av konsumenterna är antingen negativa, positiva eller neutrala omdömen och alla 

har möjlighet att läsa varandras åsikter (Kietzmann & Canhoto, 2013).  

Electronic Word of Mouth (eWOM), finns på många webbsidor. Kietzmann och Canhoto (2013) 

nämner i sin vetenskapliga artikel att eWOM finns på många webbplatser, sociala medier, 

snabbmeddelanden och nyhetsflöden, där konsumenterna delar med sig av sina erfarenheter om en 

produkt eller tjänst som konsumenten redan använt samt fått en erfarenhet av. 

1.2 Problemformulering 

Användare har en tendens att bli påverkade av omdömen som finns på internet, omdömen om en 

produkt eller tjänst kan ha  en avgörande roll för deras beslut. Park och Lee hävdar att eWOM-

systemet hjälper konsumenterna att undvika ett dåligt köp på Internet. Författarna menar att 



 

11 
 

konsumenterna blir påverkade av omdömen som skrivs om en produkt eller tjänst (Park & Lee, 

2009). 

Information och funktioner som finns på Tripadvisor är ett av våra forskningsområden i denna 

uppsats. Lindqvist och Söderlind (2013, s. 48)  skriver att ”användaren tenderar att återkomma till 

sina favoritwebbsidor, för att kunna hålla sig uppdaterad”. 

En människa skapar ett informationsbehov hos sig själv när hen söker efter information på Internet. 

Lindqvist och Söderlind (Lindqvist & Söderlind 2013, s. 47) menar att vi skapar en frågeställning 

utefter informationsbehovet, och sedan genomför vi en sökning på internet för att kunna besvara 

frågeställningen. Med hjälp av vår enkätundersökning och intervjuer med Tripadvisor användare 

vill vi ta reda på om användarna påverkas av omdömen för sina köpbeslut. Vi vill också hitta ett 

svar på om Tripadvisor har tillräckliga funktioner/information på hemsidan för användarnas behov. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att undersöka den digitala resetjänsten Tripadvisor. Det är en 

utforskande studie som med hjälp av enkätundersökning och intervjuer undersöker hur Tripadvisor 

möter användarnas informationsbehov.  

Vi vill även ta reda på hur omdömen på Tripadvisor påverkar människors handlingar. I föregående 

del redogörs för problembakgrund. Detta resulterar i följande två frågeställningar: 

 Hur möter Tripadvisor som ett digitalt verktyg användarnas informationsbehov?  

 Hur påverkar omdömen på Tripadvisor användarnas beslut? 

1.4 Avgränsning  

Det finns många företag som har utbudet att sälja resor, hotell, guide och andra tjänster på en och 

samma webbplats. Den här uppsatsen ska bara fokusera på Tripadvisor och inte jämföra Tripadvisor 

med andra reseforum. 

Uppsatsen ska inte heller gå igenom de tekniska detaljerna av Tripadvisor. Syftet är att analysera 

vad människor gör på Tripadvisor och digitala omdömens påverkan  på användarnas beslut. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I den här delen förklarar vi de olika teorier och begrepp som ligger till grund för våra 

frågeställningar. 

eWOM (Electronic Word of mouth) som finns på Tripadvisor betyder att användarna skriver både 

sina egna omdömen och läser omdömen. Informationskompetens och Lokal Sök på internet enligt 

forskarna har en stor betydelse för dagens samhälle när de söker efter information. Vi tar även upp 

hur tillit mellan olika aktörer uppstår på online-omdömen på Internet. 

 

2.1 eWOM 

Thorsten beskriver eWOM som följande; 

“...any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers 

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

institutions via the Internet” (Thorsten 2004, s. 39) 

Människans beslut om ett köp har länge påverkats av omdömen. Beslutproblemen har länge varit 

kända av forskare där de menar att Internet har blivit en viktig del av eWOM (Thorsten, 2004). 

Thorsten beskriver att eWOM ofta uppstår mellan människor som har inga eller betydelselösa 

tidigare relationer med varandra. Det kan exempelvis handla om främlingar eller konsumenter. 

Människor kan anonymt skriva sina omdömen om produkter via Internet (Thorsten, 2004).  

Varför anonymitet? Enligt Goldsmith och Horowitz (2006, s. 4) ger anonymitet konsumenterna 

möjlighet att dela sina åsikter utan att behöva avslöja sin identitet och det blir därför bekvämt för 

dem. Nackdelen med anonymitet är tillförlitligheten och detta försvårar för konsumenterna att 

kunna bestämma produktens eller tjänstens kvalité och trovärdigheten av en produkt i eWOM 

systemet (Chatterjee, 2001). 

2.1.1 Positiv & Negativ eWOM 

Enligt Thorsten (2004) hjälper eWOM-systemet konsumenternas handlingar. Han menar att 

omdömes-system underlättar för konsumenterna att undvika ett destruktivt köp. Park & Lee (Park & 

Lee, 2009) har i sin vetenskapliga forskning kommit fram till att eWOM effekten är större för 

negativ eWOM jämfört med positiv eWOM. Forskarna menar att negativa omdömen på Internet 

sticker ut i mängden jämfört med positiva omdömen. En annan forskning som utförts av (East, 
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2008) tyder på det motsatta alltså att de positiva har en större inverkan på konsumenter. Det hävdas 

här att det positiva omdömet av en produkt läses av läsaren och i sin tur blir mer påverkad av det 

positiva gentemot negativa (East, 2008).  

Edwards (2012) har i sin experimentella forskning om recensioner på Internet kommit fram till att 

blandade omdömen kan förvirra användaren att bedöma om vad som är lämpligt och olämpligt. I en 

forskning av Park (2011) nämns att kunskapsutbyte mellan kunder om erfarenheten av en viss 

produkt har en mycket viktig roll i det “moderna” samhället som vi lever i. Därför menar Park att 

online-företag bör tänka på eWOM för att kunna skapa vinst i det nya “moderna” samhället (Park, 

2011).  

2.2 Tillit mellan konsumenter och aktörer  

Wang och Emurian (2005) förklarar definitionen av termen tillit med hjälp av fyra begrepp för 

människans karaktäristiska egenskaper. Författarna förklarar att det måste finnas minst två aktörer 

när det uppstår en situation med tillit. Den första parten handlar om en förtroendefull person och en 

förmyndare. De är beroende på vilken situation man befinner sig i, dessa berör bland personer, 

produkter, företag och tjänster (Wang & Emurian, 2005). 

Sårbarhet är en annan faktor som författarna nämner. Här menar Wang och Emurian (2005) att tillit 

skapar risker för osäkerhet emellan aktörerna för att inte utnyttja varandras sårbarhet. Det tredje 

begreppet som författarna tar upp är handlingar. Wang och Emurian (2005) menar att tillit mellan 

aktörerna leder till handlingar. Ett exempel som tas upp är att en vän lånar ut pengar till sin vän och 

därmed förväntas han/hon att få tillbaka pengarna vid ett senare tillfälle. Det fjärde begreppet 

författarna nämner är subjektivitet. Här menar de att tillit är ett subjektivt fenomen där det tolkas 

olika utifrån sammanhang och mellan olika individer (Wang & Emurian, 2005).  

2.3 Informationskompetens & Internet 

Informationssökandet på reseforumet Tripadvisor är begränsat med sökning på närliggande platser, 

hotell, restauranger, saker att göra och flygresor (tripadvisor.se).  

Människor har olika metoder för att söka information. Lindqvist och Söderlind (2013, s. 46) skriver 

att “...svenskar använder internet när de köper eller bokar resor, när de gör prisjämförelser, 

köper/betalar varor, betalar räkningar och så vidare”. Det uppstår ett informationsbehov hos 
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användarna när dem söker efter information. Vi skapar sedan en frågeställning för 

informationsbehovet och genomför en sökning på internet med hjälp av vår frågeställning. Den här 

processen slutar när informationsbehovet är uppfylld (Lindqvist & Söderlind 2013, s. 46).   

En annan metod för att söka information är att konsultera och fråga nätet. Vi konsulterar Internet för 

att veta om olika saker, som t.ex. när vi frågar adresser, matrecept osv. På detta sätt har Internet en 

funktion som ersätter uppslagsböcker, kokböcker m.m. (Lindqvist & Söderlind 2013, s. 47). 

Lindqvist och Söderlind skriver att användaren tenderar att återkomma till sina favoritwebbsidor för 

att hålla sig uppdaterad. Författarna menar att vi inte bara använder söktjänster för att finna 

information (Lindqvist & Söderlind 2013, s. 48). Vi vänder oss direkt till webbsidor genom att 

skriva adressen. Adresser på webbsidor hittar vi av erfarenhet, t.ex. genom att någon har tipsat oss 

webbsidan eller genom reklamer. Det finns också kända portaler på Internet. När vi söker efter 

information går vi direkt till de kända portalerna om ämnet. Dessa kan vara t.ex. musikportaler, 

hälsoportaler och så vidare (Lindqvist & Söderlind 2013, s. 48). 

Lindqvist och Söderlind menar att det är viktigt för användaren att sökprocessen ska gå snabbt. Om 

en webbsida inte är tillräckligt snabbt så vänder vi oss direkt till andra webbsidor (Lindqvist & 

Söderlind 2013, s. 54). 

Lindqvist och Söderlind skriver också att sökning från datorer och mobiltelefoner inte är samma 

sak. Användaren söker ofta information i sitt närområde, vilket kallas för lokalsök (Lindqvist & 

Söderlind 2013, s. 54). Att bli funnen av en tänkbar kund som befinner sig i närområdet är 

intressant för varje verksamhet som kräver fysiskt besök. 

Användaren befinner sig någonstans och vill veta t.ex. var det finns en mataffär, bankomat och 

söker därför närmaste mataffären eller bankomaten från sin mobiltelefon. Undersökningarna visar 

att en stor del av de som använder lokalsök i slutänden faktiskt köper något (Sterling, 2011). 

Informationssökningen kan ske på olika sätt beroende på användarens behov av information. I 

uppsatsens nästa del presenterar vi olika teorier om hur användare söker information och 

människans behov av information. 
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2.3.1 Informationssökning & Informationsbehov  

Savolainen (2003) beskriver hur en människa söker information utifrån olika källor och kanaler. En 

informationskälla kan vara den egna inlärda erfarenheter, det vill säga att man “konsulterar” sitt 

eget minne. Ett citat som Reijo Savolainen (2003) nämner i sin text är “check your head first”. Han 

menar att människor i första hand tänker på den enkla vägen att hitta källor genom egna 

erfarenheter och med hjälp av sitt minne (Savolainen, 2003). Det går även att söka information 

genom att se sig omkring i sin omvärld och sedan dra slutsatser utifrån sina iakttagelser. Författaren 

menar att, människor vänder sig till informationskällor och andra kanaler om inte minnet och egna 

erfarenheterna blir ett tillräckligt hjälpmedel (Savolainen, 2003). För att få hjälp att söka 

information vänder man sig till exempelvis kollegor eller experter inom området. Sedan tar man 

hjälp av exempelvis böcker, cd-rom skivor och webbplatser (Savolainen, 2003). 

Här presenterar vi författarens beskrivning om hur människor söker information. Med hjälp av figur 

2 ges en förklaring som visar stegvis hur människor går tillväga (Savolainen, 2003). 

 

Figur 2 

Informationssökningsprocessen [Källa: Savolainen, 2003, s.79] 

Savolainen beskriver i figur 2 att informationssökningen utgår från ett “problem” eller en “uppgift” 

(Savolainen, 2003). Under informationssökningen väljer man informationskällor utgående från 

tidigare erfarenheter eller annat, och sedan väljer man kanalen som passar ens område (Savolainen, 
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2003). I det sista stadiet “tillägnelse av material” utnyttjar man materialet man åstadkommit eller 

söker vidare efter ny information som passar mer in i ens behov (Savolainen, 2003). 

Case beskriver vad informationssökning är och varför människor utför en informationssökning. Vi 

radar upp några påståenden som författaren beskriver i sin artikel. 

 Informationssökningen sker ofta rutinmässigt. Människor är villiga att avstå från sina 

vanliga rutiner av sökning endast om något alternativ upplevs mer tydligt (Case 2002, s. 5)  

 Informationssökningen är oftast tendentiös. Individer eller grupper söker information som 

de själva finner intressant eller nyttig för sitt ändamål (Case 2002, s. 6).  

 Informationssökningen framkallas ofta av det krav som ett problem eller en uppgift ställer. 

Det kan också röra sig om intresseförskjutningar. Man tröttnar på att utforska något ämne 

och får behov av att välja ett nytt istället (Case 2002, s. 6). 

2.3 Lokal Sök  

I en tidigare forskning, menar Church och Oliver (2011) att lokalsök via mobiltelefon är mycket 

lättare än via datorer. Användarna i deras undersökning tycker att man kan använda mobiltelefonen 

exempelvis när de ligger i soffan eller i badkaret. En annan mobilanvändare i deras forskning säger 

att användning av mobiltelefonen tillåter honom att föra med sig “...lots of 1 minute internet 

interactions around real life” (Church & Oliver 2011, s. 71). Han menar att det skulle ta mer tid att 

starta datorn om man hade Internetuppkoppling på en dator. 

I en artikel i DN (dn.se) står det att svenskarna använder mobilt Internet mest i Norden (Andersson, 

2014). 75 % av svenskar över 16 år har en mobiltelefon år 2014 och andelen fortsätter att öka varje 

år. 47 % av svenskarna använder mobiltelefonen för lokalsökning på restaurang (Andersson, 2014). 

Det betyder att lokalsök via mobiltelefon är populärt i dagens samhälle. 
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3 Metod  

I den här delen redogör vi för de valda forskningsmetoderna för insamling av enkät och intervju. Vi 

förklarar hur vi går tillväga för de valda metoderna och en utförlig beskrivning av den kvalitativa 

och kvantitativa metoden presenteras. 

 

 

3.1 Inledning till Metod 
 

Vi kom fram till att använda kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder för vår forskning. 

När det gäller kvantitativ undersökning ska resultaten visas upp i diagram, procentform och skriftlig 

form med svar från enkätdeltagare. Med hjälp av kvalitativa metoder kan vi söka ny kunskap på 

både outforskade och forskade områden. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 17 ) skriver att 

kvantitativa studier utgår från forskarens perspektiv, medan kvalitativa studier försöker se igenom 

respondentens ögon.  

I vår kvalitativa intervju vill vi ha djupare synpunkter än enkätundersökningen. Vi vill samla 

användarnas egna uppfattningar om Tripadvisor genom att ställa öppna frågor till 

intervjudeltagarna. Holme  (2012, s. 101) beskriver i sin bok att forskaren bör i största möjliga 

uträckning själva får styra utvecklingen av intervjun. 

3.2 Kvantitativ och Kvalitativ metod  

Hartman beskriver benämningen av ordet kvalitativ undersökning. Termen står för att man är 

intresserad av hur något är beskaffat, exempelvis vilken natur eller vilka egenskaper något har. 

Kvalitativa undersökningar omfattar alla undersökningar som klassificeras efter egenskaper 

(Hartman 2004, s. 272). 

Enligt Thurén (2007, s. 22) är kvantitativa metoder sådana som man räknar medan kvalitativa 

metoder är sådana där man studerar enstaka händelser. Författaren skriver att induktion som innebär 

att man drar allmänna slutsatser utifrån empiriska fakta förutsätter kvantifiering (Thurén 2007, s. 

22). Våra empiriska fakta är ett insamlat resultat från enkätundersökning och intervjun. Vi är också 

medvetna om att det finns många andra människor som använder Tripadvisor som inte deltar i våra 

enkäter och i intervjuerna.  

I figur 3 visar vi en tydlig distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ metod; 
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 Kvalitativ Analys Kvantitativ Analys 

Målsättning: Identifiera samt 

bestämma ännu icke 
kända företeelser, 

egenskaper & 
innebörder med olika 

avseende. 

Undersöka hur på 

förhand definierade 
företeelser och dess 

egenskaper och 
innebörder fördelar sig i 

olika situationer. 

Frågeexempel: Vad innebär det? Vad 
handlar det om? Vad 

kännetecknar denna 
händelse eller detta 

fenomen? 

Finns det något 
samband mellan A och 

B? Förekommer A i 
större eller mindre 

omfattning i gruppen C 
än D? 

Analysområde: Interna/Inre/Invändiga Utvändiga/Yttre/Externa 

Slutligt resultat: Från helhet till del. Från del till helhet. 

Figur 3 

Distinktion mellan kvalitativa & kvantitativ metod [Källa: Starrin & Svensson 1994, s.12] 

3.3 Enkätundersökning  

Vi har genomfört en enkätundersökning med Tripadvisor användare för att kunna få en bättre syn 

på användarnas reflektioner om Tripadvisor. Vi bestämde oss för att genomföra webbenkäter och vi 

delade ut enkäter till Tripadvisor grupper på Facebook. Enligt Trost (2012, s. 136) är webbenkäter 

en vanlig metod, där man ställer frågor till besökarna på en webbsajt. 

Bell (2014, s. 138) skriver att man får gå tillbaka till sin målsättning för att avgöra vilka frågor som 

är viktiga att ställa för att målen ska uppnås. När vi väl skulle fastställa frågorna inför 

enkätundersökningen utgick vi från våra frågeställningar och vi sökte svar på användarnas 

informationsbeteende och deras kännedom om eWOM. 

3.3.1 Enkätfrågor 

Enkätbeskrivningen och frågorna av enkäten är både engelska och svenska för att nå ut till flera 

människor i hela världen. Enkätfrågorna finns i bilagorna (Bilaga 1). 
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Våra frågor består av verbala frågor, alternativfrågor, kategorifrågor, rangordningsfrågor och 

skalfrågor. Med verbala frågor menar vi förväntade responsen är ett ord, en fras eller längre 

kommentar (Bell 2014, s. 138). Alternativfrågorna är där förväntade responsen blir val av ett eller 

flera alternativ (Bell 2014, s. 139). Våra kategorifrågor är t.ex. åldersgrupp med 16-25, 26-30, 31-

40 och så vidare (Bell 2014, s. 139). Våra rangordningsfrågor är när respondenten placerar sitt svar 

i olika rangordning t.ex. första plats, andra plats och så vidare (Bell 2014, s. 139). Våra skalfrågor 

består av varsalternativ från ett till fem. Svarsalternativ ett betraktas som att det inte stämmer och 

svarsalternativ tre betraktas som neutral och svarsalternativ fem betraktas som att det stämmer helt 

(Bell 2014, s. 219). 

Vi hade 13 frågor på enkäten och dessa frågor består av fem kategorier. Den första gruppen består 

av kategorifrågor. Den här frågan ställdes för att fånga användarens bekantskap med Tripadvisor. 

Frågan vill ha svar på, ”hur ofta används Tripadvisor”. Som svarsalternativ fanns varje dag till 

några gånger i veckan, väldigt sällan eller aldrig. 

De nästkommande tre frågorna är individuella frågor om användarnas ålder, kön och land. 

Individuella frågorna är till för att förstå användarnas bakgrund. De frågorna består av verbala och 

kategoriseringsalternativ. 

Fråga nummer fem, sex och sju handlar om användarnas informationsbeteende på Tripadvisor. Vi 

vill veta, ”vad söker användaren för information på reseforumet”. En annan fråga om 

informationsbeteende är, ”vilken prioritetsgrad har Tripadvisor jämfört med andra liknande 

resetjänster” i en rangordning från första plats till andra plats, eller tredje plats eller mer. Den sista 

frågan om informationsbeteendet vill ha svar på ”Tripadvisors bemötande av användarens 

informationsbehov” på en skala från ett till fem. 

Fråga nummer åtta till elva vill ha svar på om användaren har kännedom om att man kan skriva 

omdömen (eWOM) på Tripadvisor. De första två frågorna i den här delen av enkäten är 

kategorifrågor som kräver svar på, ”om man skriver eller läser omdömen”. Svarsalternativ på den 

frågan är ja, nej, eller ibland. Den tredje kategorifrågan är en skalfråga som vill ha svar på, ”hur 

omdömen påverkar användarna?” med svarsalternativ ett till fem. Den sista frågan är “hur viktigt är 

det att läsa omdömen för dig?” med rangordnings alternativ mycket viktigt, inte så viktigt eller inte 

alls viktigt.  
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De sista två frågorna av enkäten vill ha svaret på hur de använder Tripadvisor: på pc, läsplatta, 

mobiltelefon? Vi vill också veta, ”användarens övriga synpunkter” genom en verbal fråga som kan 

ge oss svaret på detaljer som ingen har tänkt på tidigare. 

Vi var ute efter att få så tydliga svar som möjligt och vi ställde enkla frågor. Enkäten har en 

inledning där vi beskriver vad undersökningen handlar om och syftet med undersökningen. 

Avslutningsvis klargjorde vi informationen om anonymitet och konfidentalitet. Bell (2014, s. 57) 

beskriver att konfidentalitet är ett löfte om att respondenten inte ska identifieras.  

När vi blev klara med våra enkätfrågor testades enkäten på testpersoner. Bell (2014) påpekar att en 

pilotundersökning är en viktig del att genomföra innan enkäterna delas ut till målgruppen. Vi 

testade enkäterna på fyra testpersoner som gav oss positiv feedback och tips på förbättringar. 

3.4 Intervjufrågor  

Intervjuer genomfördes med fyra Tripadvisor-användare, som använder Tripadvisor ofta. Vi ansåg 

att alla fyra respondenter var lämpliga därför att respondenterna använder mycket Tripadvisor. 

Sedan fastställde vi intervjufrågorna genom att utgå från våra frågeställningar. 

Intervjufrågorna finns i (Bilaga 2). Det kan vara svårt att höra vad som sägs i en intervju och därför 

bestämde vi oss att spela in intervjun. Bell (2014, s. 165) menar att ljudinspelning är en fördel, 

eftersom det går att kontrollera exakta orden som sägs om man vill citera något från intervjun. 

Vi använder strukturerad intervjumetod. Det innebär att vi har förberedda frågor (Bell 2014, s. 159). 

Vi började med att be om själv-presentation. Efterkommande frågor gav oss svar om vilken relation 

respondenterna har till Tripadvisor, hur ofta de använder Tripadvisor, var de använder  

Tripadvisor mest och vad för information de är ute efter. Vi frågade även om respondenterna har 

några önskemål om hur forumet kan förändras eller förbättras. Vi ställde också frågor om online-

omdömen på Tripadvisor. 

3.4.1 Intervju respondenter 

Intervjuerna ägde rum där respondenterna känner sig bekväma. Jakobsen (2002, s. 38) hävdar att 

intervjun ska ske i respondenternas vardagliga miljö och de ska känna sig bekväma med situationen. 
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Anledningen till att vi valde ut de respondenter vi haft var att de använder Tripadvisor, de bokar 

eller köper resor från Tripadvisor och de använder applikationen ofta.  

Vi har givit intervjupersonerna fingrerande namn för den här uppsatsen. Den första gruppintervjun 

var med två personer som är  gifta  och de använder Tripadvisor ofta. Vi har valt att kalla dem Åsa 

och Olle. De arbetar inom kultur-sektorn och reser ofta. Tripadvisor blir ett hjälpmedel för dem att 

hitta rätt, läsa omdömen och boka resor. Vi kom i kontakt med dem genom Facebook, då vi såg att 

de är aktiva på Tripadvisor-sidan. Vi har valt att kalla den tredje respondenten Sebastian. Han är en 

bekant som vi vet använder Tripadvisor. Vi har valt att kalla den fjärde respondenten Ali. Vi kom i 

kontakt med Ali genom Facebook också, då vi såg att personen reser ofta och han använder 

Tripadvisor. Därför ansåg vi att den fjärde respondenten skulle ge oss bra svar för intervjun. 

3.5 Hermeneutiska synsätt 

Hermeneutiskt synsätt innebär en tolkning eller att förstå (Hartman, 2004, s. 187). Hartman (2004, 

s. 187) beskriver att hermeneutiskt synsätt inte är hur världen är, utan hur människor föreställer sig 

världen. Författaren menar att hermeneutisk teori beskriver individen eller individernas uppfattning 

av en situation.  

Thurén (2010, s. 94) menar att den hermeneutiska teorin utgår från allt vi upplever, ser, hör, tänker 

och tycker. Hermeneutiken går ut på att kunna förstå, snarare än bara begripa. Thurén (s. 103). tyder 

på att hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, människors 

handlingar och resultatet av människors handlingar. I vårt arbete har vi använt ett hermeneutiskt 

tankesätt vid analys av intervjun. Vårt arbete går ut på att få Tripadvisor-användare att utrycka sig 

om webbplatsen. Vi vill få användarnas åsikter och tankar kring informationsbehovet och hur 

omdömen påverkar människor. 

3.6 Källkritiskt Analys 

Enligt Alexanderson (.Se, 2012) är en källa platsen som uppgifterna för studien hämtas ifrån. Det 

finns tre olika typer av källor som är skriftliga, muntliga och materiella (.Se, 2012). Det finns olika 

vinklar som det går att ta en källa ifrån: primärkälla, sekundärkälla och tredjepartskälla. 

Primärkälla kan exempelvis vara en intervjuad person. Det kan också vara texter där 

forskningsprocessen har beskrivits och dess resultat redovisats och tolkats (oru.se). Sekundärkälla 
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är texter som citerar eller refererar primärkällorna (oru.se). Tredjepartskälla återger det som en 

sekundärkälla har meddelat (.Se, 2012). När man hittar källor som är relevanta för en studie är det 

dock viktigt att värdera om informationen är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad (.Se, 

2012). 

Anledningen till att vi har ett källkritiskt tänkande i vårt arbete är för att vi vill ge läsaren en så 

verklighetstrogen redogörelse som möjligt för vår undersökning. Därför bedömer vi vår 

undersökning och svarens tillförlitlighet noggrant. Våra frågor kan ha missuppfattats eller de 

tillfrågade kan ha slarvat med sina svar. Det är svårt att veta,  vilket syfte informationen har tagits 

fram under intervjun och på vilket sätt man utfört intervjun.  

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig informationen är för forskningen (Bell 2014, s. 117). 

Reliabilitet eller tillförlitlighet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann man är under 

bearbetningen av den insamlade informationen.  

Bell (2014, s. 117) menar att det finns en rad faktorer som kan påverka svaren. Hon tar upp ett 

exempel där hon förklarar att personerna som ska besvara frågorna till exempel kan  nyligen ha sett 

ett tv-program om det som ska vara underskriven eller varit med om en händelse som påverkat 

deras åsikter. Därför kan man utföra ett test som Bell tar upp. Test-Retest betyder att enkäterna 

delas ut en tid efter det första tillfället och man ser då vad den upprepande mätningen ger för 

resultat (Bell 2014, s. 117). Vi valde att genomföra en pilot-undersökning för att se vad 

respondenterna tycker om enkäten.  

I pilotundersökningen framkom att vissa frågor upplevdes som svåra. Därför kortades enkätfrågorna 

ner och förtydligades. Våra pilotrespondenter fick fylla i enkäten två gånger, där första tillfället gav 

oss ett resultat. Vid andra utdelningstillfället såg vi om resultaten skiljer sig från det första. 
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4 Resultat & Analys 

I den här delen visar vi resultat och analys av enkätundersökningen som besvarades av 49 personer 

och intervjuerna med fyra respondenter. Här presenterar och diskuterar vi resultaten mot de teorier 

som vi tidigare nämnt.  

 

 

4.1 Enkätundersökningens resultat 

Enkäten var tillgänglig på webben ca. 10 dagar mellan datumen 4 december 2015 till 14 december 

2015. Den har besvarats av 49 personer. Enkätresultaten finns i bilagorna i diagram-form (Bilaga 

3).  De tre högsta  staplarna visar följande resultat på den första frågan: över hälften av 

enkätdeltagarna använder Tripadvisor när de reser. Ca. 12 av 49 personer använder sällan 

Tripadvisor och ca. 8 av 49 personer använder aldrig Tripadvisor (Diagram 1). 

 

Diagram 1, Enkätdeltagarnas användningsfrekvens av Tripadvisor 

Enkätfrågorna består av tre kategorier förutom de första fyra inledande bakgrundsfrågorna. I de tre 

kategorierna analyserar vi informationsbehov, omdömen, och användarnas övriga synpunkter om 

Tripadvisor. 

4.1.1 Bakgrundsfrågor 

Könsfördelningen bland respondenterna var nästan jämnt. 26 personer är kvinnor och 22 personer är 

män. En person har angett kön som transsexuell. Den största åldersgruppen är personer som är 

födda mellan 1991-2000. Näst största åldersgruppen är född mellan 1975-1985. Den tredje största 

åldersgruppen är född mellan 1985-1990. Bara fyra personer är äldre än 41 år. 33 personer angav att 

de bor i Sverige (Bilaga 3). 
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4.1.2 Frågor om informationsbehov 

Frågorna i den här delen ger svar på följande frågor. Vilka funktioner använder du mest på 

Tripadvisor? Hur viktigt är Tipadvisor som en informationskälla? Hur skulle du betygsätta 

Tripadvisor? Enkätdeltagarna kunde välja flera alternativ på den första frågan. 30 av 49 personer 

angav att de söker hotell på Tripadvisor, 21 av 49 personer angav de söker restaurang och 21 

personer söker destinationer. 17 av 49 personer söker flygresor och 7 av 49 personer söker 

semesterbostäder (Diagram 2). 

Frågan om hur viktig Tripadvisor som en informationskälla värderas olika av enkätdeltagarna med 

en jämnfördelning på 33% (Bilaga 3).  

När vi frågade om Tripadvisor uppfyller  användarnas  förväntningar, 18% av enkätdeltagarna gav 

fem stjärnor på Tripadvisor, 38% gav fyra stjärnor, 37% gav tre stjärnor (Bilaga 3).  

 

Diagram 2, Informationssökning på Tripadvisor 

4.1.3 Frågor om online-omdömen 

Omdömesfrågorna består av fyra frågor i enkäten. Den första frågan handlar om deltagarnas läsning 

av omdömen på Tripadvisor. 61% svarade att de läser omdömen och 24% läser inte. 12% av 

deltagarna läser omdömen bara ibland (Bilaga 3).  

När det gäller att skriva omdömen svarade en majoritet på 35% att de inte skriver omdömen. 16% 

markerade att de skriver omdömen och 12% skriver omdömen bara ibland (Bilaga 3). 
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22 av 49 personer tycker att omdömen om olika platser påverkar deras beslut ”ganska mycket”. 13 

av 49 personer tycker att det påverkar ”lite”. 7 av 49 personer tycker att det är svårt att veta 

omdömenas påverkan för deras beslut (Diagram3).  

 

Diagram 3, Uppfattningar om omdömespåverkan 

En stor majoritet på 67% svarar att det är jätteviktigt för dem att läsa omdömen på Tripadvisor. 26% 

av enkätdeltagarna svarar att det inte är så viktig att läsa omdömen och 6% av enkätdeltagarna 

tycker att det inte alls är viktigt (Bilaga 3). 

4.1.4 Övriga Synpunkter från enkätdeltagare 

Övriga frågor handlar om var man använder Tripadvisor och deltagarnas övriga synpunkter. På den 

första frågan kunde man välja flera svarsalternativ. 65% av deltagarna använder Tripadvisor på 

datorn, 57% av deltagarna använder Tripadvisor på mobiltelefonen och 28% av deltagarna använder 

Tripadvisor på läsplattan (Bilaga 3). 

Några anmärkningsvärda synpunkter från enkätdeltagarna var följande: Tripadvisor är enkel att 

använda och att kunna läsa omdömen är en mycket bra funktion. Några nackdelar var att omdömen 

ibland kan bli för gammal och att det finns irrelevanta bilder på olika platser och så vidare (Bilaga 

3). Vi kommer att reflektera över enkätresultat och användarnas synpunkter i resultatdelen.  

 

4.2 Intervju med Åsa & Olle 

Åsa och Olle driver idag en kulturförening och och de ansvarar för allt som pågår i föreningen. De 

har olika typer av evenemang, vernissager och konserter på sin kulturförening. I deras verksamhet 

har de kultur från hela världen men mest från Sverige. All planering i verksamheten styrs av Åsa 
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och Olle. Vi valde att intervjua Åsa och Olle på grund av deras medlemskap på Tripadvisor-

hemsidan, då de aktivt skriver inlägg på Tripadvisors-sidan på Facebook.                                                     

Vår intervju ägde rum på en kulturförening. De välkomnade in oss till sin verksamhet för en 

intervju. Vi började intervjun med att introducera vårt ämne, vad vi forskar kring och varför vi valt 

dem för intervjun. Intervjufrågorna finns i bilagan (Bilaga 2).                                                                                                                    

Åsa och Olle använder Tripadvisor minst en gång i månaden därför att de ofta reser runt om i 

världen. De reser ofta i jobbsyfte, men också för att se olika kulturer runt om i världen. Deras resor 

blir ofta stadsresor eftersom deras intresse för kultur och historia är stor. De förklarade att de åker 

till olika städer minst en gång per tredje månad i jobbsyfte och där emellan blir det vanliga resor. 

Tripadvisor har varit till en stor fördel för Åsa och Ole. Båda bokar och köper logi samt flygresan 

från webbplatsen Tripadvisor. Vi ställde frågan om de använder Tripadvisor med hjälp av telefonen 

eller datorn och fick svaret att de utför bokningar av flyg och logi genom datorn för att hitta 

restauranger, sevärdheter och annat på sina smarttelefoner. De upplever dock att användning av 

Tripadvisor via datorn är relativt segt, men det kan ha med deras uppkoppling i hemmet att göra, 

säger Åsa. Det kan även vara så att det är många som besöker hemsidan på en och samma gång 

enligt Åsa.  

Vi ville också veta om användarna enbart utnyttjar Tripadvisor när de ska planera en resa eller 

använder de Tripadvisor i Sverige för att hitta platser? Olle och Åsa tar del av Tripadvisors andra 

funktioner som inte riktigt lyfts fram på hemsidan. De använder Tripadvisor ofta för att leta efter 

lämpliga restauranger. Olle uttalar att han är väldigt intresserad av mat och han får hjälp att hitta 

restauranger från Tripadvisor. De söker ofta efter kultur och historiska platser på Tripadvisor. De 

begränsar sina sökningar genom att leta intressanta kulturföreningar och kulturplatser på en 

destination. Både Olle och Åsa letar upp exempelvis en restaurang för att se vad restaurangen har 

att erbjuda och var den ligger geografiskt. 

Vi ställde frågan om omdömen påverkar deras beslut av att åka till en stad eller om det påverkar 

deras bokning av hotell. Deras svar var att de påverkas mycket av det som skrivs på hemsidan om 

logi och destination, men det är inte deras uteslutande beslut. Åsa och Olle blir illa tvungna att åka 

till en destination och boka hotell oavsett om det står negativa omdömen på hemsidan. Detta för att 

de jobbar inom kultur och får inbjudan till olika evenemang och föreställningar utomlands och är 

tvungna att vistas i staden men också för att bo på hotell som de alls inte skulle valt att bo på i 

vanliga fall. 
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4.3 Intervju med Sebastian 

Intervju med respondent tre ägde rum i ett grupprum på Södertörns Högskola. Intervjupersonen fick 

välja miljö och plats. Sebastian är 26 år gammal och har arbetat inom logistik.  

Sebastians svar på frågan om han brukar använda Tripadvisor är följande;  han använder 

reseforumet för hitta nya ställen att åka/besöka. När han reser till nya ställen läser han information 

om besöksplatsen. Han använder Tripadvisor som en planering inför resan. Han letar efter 

intressanta platser och letar efter sevärdheter. När vi ställde frågan om Tripadvisor saknar 

funktioner på hemsidan svarade han följande; mer utförliga beskrivning av platser som man kan 

besöka skulle vara till nytta för honom och för andra människor. Han tycker att Tripadvisor har för 

lite informationsbeskrivning av sevärdheter.  

Sebastian använder Tripadvisor för planering av resan, vad han ska besöka och vad han inte ska 

besöka. Sebastians huvudsyfte med resor är fritidsresor då han vill åka bort från sin vanliga 

omgivning. Hans beslut om vart han tänkt resa till påverkas av omdömena. Han läser omdömen och 

sedan gör han ett positivt eller negativt beslut. Han läser igenom många omdömen om en plats och 

sedan räknar han ut om platsen har mer positiva eller negativa omdömen och på så sätt fattar ett 

beslut. Men han brukar inte skriva omdömen på hemsidan. Han läser hellre och får tips.  

4.4 Intervju med Ali 

Intervju med respondent fyra skedde via Skype samtal därför att respondenten befann sig 

utomlands. Ali är 33 år gammal, och  han jobbar som serviceingenjör. Vi kom i kontakt med Ali via 

Facebook, därför att han var medlem på Tripadvisor sidan. Då Ali reser ofta använder han 

Tripadvisor under sina resor för att boka hotell, flyg och han får information om platser som man 

kan besöka. Hans största användning av Tripadvisor är att läsa omdömen för att få ett rätt beslut om 

han ska besöka en plats eller inte. Han läser både positiva och negativa omdömen men tar till sig 

mest av dem positiva omdömena. Ali svarade på frågan som handlar om han skriver omdömen på 

hemsidan. Han svarade att omdömen skriver han inte, han läser omdömen och gör ett beslut.  

Vi frågade Ali därefter om hur ofta han använder Tripadvisor. Hans svar var att det skiljer sig om 

hur ofta han reser. Han sa att det sker minst en gång per månad. Vi ställde frågan om Tripadvisor är 

en tillräcklig sida för hans behov för sökning. Han svar var att Tripadvisor är en tillräcklig sida för 

hans behov. Ali använder Tripadvisor mest genom datorn, därför att han tycker att bokning av 
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hotell och flyg blir smidig via datorn. Applikationen använder han på besöksplatsen för att söka 

information om platser och så vidare.  

4.5 Analys av Intervju och Enkät 

Vår enkätundersökning och intervjuresultat visar att mer än 50 % av alla personer använder 

Tripadvisor när de är ute och reser eller de söker information om platser innan avresa. 

Undersökningen visar att Tripadvisor är en tillräcklig informationskälla för reseplanering av våra 

respondenter. Enligt vårt resultat används Tripadvisor under resan för informationssökning om 

hotell, restauranger och destinationer på besöksplatsen.  

Lokalsök (Sterling, 2011) är en funktion som användarna har nytta av under besöken, eftersom de 

då kan söka närmsta mataffären, bankomat eller annat som passar ens behov under resan. Enligt 

Andersson (Andersson, 2014) använder 47 % av den svenska befolkningen mobiltelefon för 

lokalsökning och de söker främst restauranger. Vi kan hålla med om Anderssons artikel som 

stämmer in i vår undersökning eftersom vårt resultat visar att sökningar på hotell och restaurang 

dominerar på Tripadvisor.  

Enligt Donalds (Donalds, 2002) söker människor information som de själva finner intressant eller 

nyttigt för sitt ändamål. Hans påstående stämmer in på Åsa och Olles intervju eftersom de ofta reser 

i jobbsyfte och söker information relaterad till deras jobb.  

4.6 Möter Tripadvisor användarnas Informationsbehov? 

Enligt författaren Savolainen (2003) kan en informationskälla vara den egna, inlärda erfarenheten 

som konsulterar sökningen. Han menar att människor i första hand tänker på den enkla vägen att 

hitta källor genom egna erfarenheter och med hjälp av sitt minne. Vår undersökning visar att mer än 

64 % har reseforumet Tripadvisor som den första eller andrahandsval för informationssökning för 

deras behov.  

I vår enkätundersökning hade vi en fråga som handlar om deltagarnas betygsättning på Tripadvsior. 

Användarna fick fem val, där de fick sätta poäng från ett till fem. Vi fick ihop att 55 % gav 

Tripadvisor högt betyg, och 35 % gav lagom betyg med tre poäng, och resterande gav ett lågt betyg. 

Detta innebär att 55 % tycker att Tripadvisor bemöter deras informationsbehov mycket. Enligt 

Lindqvist och Söderlind (2013, s. 48) tenderar användarna att återkomma till sin favorit-
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webbplatser för att hålla sig uppdaterade. Vår undersökning visar tillsammans med enkät- och 

intervjuresultat att användarna är nöjda med Tripadvisor för deras informationsbehov. Vi kan 

konstatera att 55 % av respondenterna skulle återkomma till Tripadvisor.  

4.7 Hur blir människor påverkade av omdömen på Tripadvisor? 

Enkät- och intervjuresultat visar att 71 % av personerna blir påverkade av omdömen på Tripadvisor. 

Intervju-resultat visar att omdömena har en uteslutande påverkan på två av fyra respondenters 

beslut. De andra två personer anser inte omdömen som deras uteslutande beslut. Enligt Thorsten 

(Thorsten, 2004) underlättar omdömes funktioner konsumenternas köpbeslut. Han menar att 

omdömen hjälper människor att inte genomföra ett destruktivt köp.  

Vi frågade våra enkät- och intervju-respondenter om de skriver och läser omdömen på Tripadvisor. 

Resultatet visar att mer än 70% av enkätrespondenterna läser omdömen och tar till sig av omdömen 

för sina beslut. 

Respondenterna anser att omdömen är viktiga för deras beslut. Enligt Wang & Emurian (2005) 

finns det två aktörer när det sker en situation av tillit, den ena parten är en förtroendefull och den 

andra en förmyndare aktör, med detta menar författarna att tillit skapar risk för osäkerhet emellan 

aktörer, men att inte utnyttja varandras sårbarhet är upp till var och en. Våra enkät-resultat visar att 

användarna har stor tillit på omdömen som skrivs på Tripadvisor. 

Frågan Hur viktigt är det att läsa omdömen för dig? gav oss följande svar; 67 % av respondenterna 

tycker att det är mycket viktigt att läsa omdömen. En av vår enkätrespondent tycker att det finns för 

gamla omdömen som inte går att förlita sig på för ett beslut. En annan respondent påstår att 

människor skriver negativa omdömen för att ge företagen ett dåligt rykte i marknaden och därför 

anser respondenten att omdömena inte är pålitliga. 

Vi kan konstatera att Tripadvisor som är en webbsida för reserådgivning kan tillgodose våra 

respondenters behov för planering av resa. Enligt Park & Lee (2009) är eWOM effekten större för 

negativ eWOM. East (2008) påstår att de positiva har en större inverkan på konsumenter. Intervju-

resultatet visar att respondenterna inte har någon positiv eller negativ inriktning när de läser 

omdömen. Intervju-respondenter säger att de bedömer och skapar en balans av omdömena först och 

sedan bestämmer de sig för ett beslut.  
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5.0 Slutsats 

I den här delen  följer de slutsatser vi kommit fram till. Vi  presenterar slutsatserna utifrån våra 

frågeställningar som är förljande:  Hur möter Tripadvisor som ett digitalt  verktyg  

användarnas informationsbehov? Hur påverkar omdömen på Tripadvisor användarnas beslut? 

 

Den statistik som vi fått fram genom intervjuer och enkätundersökningar visar att Tripadvisor 

bemöter användarnas informationsbehov för planering av resa samt för tips och råd innan avresa. 

Med  hjälp av intervju och enkätundersökning  fick vi fram att 64 % av deltagarna har Tripadvisor 

som sin första källa för resesökning. Vi kan dra slutsatsen att Tripadvisor bemöter användarnas 

informationsbehov för reseplanering och att den är en tillräcklig bra informationsplats för 

reserelaterat forum.  

Vi ser att användarna lägger stor vikt på online omdömen om olika platser på Tripadvisor. 

Majoriteten av enkätdeltagarna tycker att online omdömen på Tripadvisor är jätteviktig för deras 

reseplanering. Några av våra enkätrespondenter menar att online omdömen måste uppdateras 

regelbundet för förbättring av innehåll.  

En av respondenterna hade önskemål om att Tripadvisor borde ha mer utförlig fakta och 

information om sevärdheter på hemsidan. Han tycker inte att hemsidan anger tillräcklig med 

information om platser.  

Undersökningen visar att de flesta användare använder Tripadvisor för att boka hotell och det gör 

dem helst med hjälp av sina datorer. Vi ser att användarna vill göra bokningar och köp från sina 

datorer istället för mobiltelefoner. Vår intervju-respondent uttalade sig att hon känner sig mer trygg 

och säker när hon gör bokningar och betalningar via datorn.  

Undersökningsresultat visar att mer än hälften av användarna blir påverkade av omdömen som på 

Tripadvisor. Undersökningen visar också att mer än 70 % inte lämnar något omdöme alls.  

För att besvara våra frågeställningar kan vi konstatera att Tripadvisor möter användarnas 

informationsbehov med hjälp av information som finns på hemsidan. Med hjälp av vår 

undersökning kan vi dra slutsatsen att omdömen på Tripadvisor har en avgörande roll för 

användarnas beslut och vi kan bekräfta att omdömena påverkar användarnas beslut mycket. 
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5.1 Förslag på fortsatta studier 

I vår studie har vi fokuserat på informationsbehovet och online omdömen på Tripadvisor. Vi 

utforskade om hur omdömen påverkar användarnas beslut och om det finns tillräcklig information 

för användarna för deras reseplanering. Vi känner nu i efterhand att det även skulle vara intressant 

att genomföra en undersökning där en jämförelse mellan Tripadvisor och liknande reseforum möter 

varandra. Det skulle vara intressant och ta reda på hur andra sidor som behandlar reseplaner 

samspelar med sina användare. 
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7.0 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Enkätfrågor 
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7.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

 

 

1.                 Vill du frivilligt presentera dig själv? 

 

2. Var använder du Tripadvisor mest? Hemma eller på utomlands resan? 

 

3. Hur ofta använder du Tripadvisor? 

  

4. Vad har du för informationsbehov av Tripadvisor? 

  

5. Söker du information genom Tripadvisor på din dator eller på din mobiltelefon? 

  

6. Läser du eller skriver du omdömen på Tripadvisor? 

  

7. Om du skriver omdömen, skriver du mest positiva eller negativa omdömen? 

 

8. Om du läser omdömen, tar du del av de negativa eller positiva omdömena först? 

 

9. Påverkar omdömena dina beslut på Tripadvisor? 

  

10. Har du andra synpunkter om Tripadvisor? 
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7.3 Bilaga 3 – Enkätresultat 
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