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Abstract 
 
People around the world are traveling more and more, and swedes are no exception. Our new 
travel habits coupled with the increasing use of the Internet has contributed to the creation of 
so-called rating sites intended for travel. On these rating sites travelers can choose to search 
for a travel company or destination and then leave reviews based on their own experiences. 
Travel companies themselves have also started with reviews on their travels. This study 
analyzes the phenomenon rating sites using the concept of electronic word of mouth (e-
WOM) which is a variant of traditional word of mouth (WOM) on the Internet. The research 
questions used in the study are as follows, does customer reviews on rating sites affected 
travelers and why do travelers choose to write customer reviews? The research questions are 
to be used to answer the study’s purpose, to examine whether and how e-WOM affects 
travelers when they seek information for a trip. To answer the research questions the study is 
based on a quantitative method in the form of an online questionnaire. The survey was 
conducted on students at the University of Borås. The results of the survey show that reviews 
and ratings are effective but travelers do not blindly trust in what is said but form their own 
opinion. Whether the comments are positive or negative, or if the reviews are on a rating site 
or a travel company's website. Survey respondents also seem to be more likely to write 
reviews than previous research suggests. The results also indicate that those who have written 
reviews does so because they were satisfied with their trip while those who never have written 
a review stated that they would do so because of dissatisfaction. The result thus shows a big 
difference between what consumers are doing and what they think they would do. 
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III 

Sammanfattning 
 
Människor runt om i världen reser allt mer, och vi i Sverige är inget undantag. Våra nya 
resvanor i kombination med den ökande internetanvändningen har bidragit till skapandet av så 
kallade ”rejtingsidor” avsedda för resor. På dessa rejtingsidor kan resenärer välja att söka på 
ett resebolag eller ett resmål och sedan lämna recensioner utifrån egna upplevelser. Men även 
resebolagen själva har börjat med recensioner på sina resor. I denna studie analyseras 
fenomenet rejtingsidor med hjälp av begreppet electronic word of mouth (e-WOM) som är en 
variant av traditionell word of mouth (WOM) fast på internet. Forskningsfrågorna som 
använts i undersökningen är följande, påverkas resenärer av kundrecensioner på rejtingsidor 
samt varför väljer resenärer att skriva kundrecensioner? Forskningsfrågorna skall användas 
för att besvara undersökningens syfte, att undersöka om och hur e-WOM påverkar resenärer 
när de söker information inför en resa. För att besvara forskningsfrågorna grundas 
undersökningen på en kvantitativ studie i form av en webbenkät.  Undersökningen utfördes på 
studenter på Högskolan i Borås. Resultatet av undersökningen visar att recensioner och 
betygssättningar är effektiva men resenärer litar inte blint på vad som står utan de bildar sig 
en egen uppfattning. Oavsett om kommentarer är positiva eller negativa eller om 
recensionerna befinner sig på en rejtingsida eller ett resebolags hemsida. Respondenterna i 
undersökningen verkar också vara mer benägna att skriva recensioner än vad tidigare 
forskning föreslår. Resultatet pekar också på att de som har skrivit recensioner gör det för att 
de varit nöjda med sin resa medan de som inte har skrivit någon recension uppgav att de i 
större utsträckning skulle kommentera på grund av missnöje. Resultatet visar alltså en stor 
skillnad mellan vad konsumenter gör och vad de tror att de skulle göra. 
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1 Inledning 
 
I följande kapitel presenteras en inledning till studien som har till syfte att väcka intresse för 
den efterföljande bakgrunden, där ämnena e-WOM och kommunikation introduceras. 
Därefter följer en problemdiskussion samt redovisning för studiens syfte och 
problemformulering. 

1.1 Introduktion 
 
Den nya digitaliserade världen har skapat helt nya möjligheter för människor att kommunicera 
och interagera med andra människor, oavsett vart dessa befinner sig. Statistiska Centralbyrån 
har genomfört en undersökning där de kartlagt svenskars användning av datorer och internet 
under 2014, det visade sig att i åldersgruppen 16-54 år har mellan 97-99 procent tillgång till 
internet. Några av de största användningsområdena är att skicka e-post och söka information 
om varor och tjänster (SCB 2014). Internet används även för rena nöjen på sociala medier, till 
exempel har Facebook cirka 500 miljoner inloggningar per dag, på Instagram läggs det upp 40 
miljoner bilder varje dag och på Twitter sänds det 175 miljoner ”tweets”. Dessutom används 
internet för diverse affärsforum som LinkedIn och Google + (Gernsbacher 2014). I samband 
med människors ökande engagemang på internet har konsumenter blivit allt mer medvetna 
om vad de vill ha, då det är enkelt att nå information om produkter på företags hemsidor men 
även information om likvärdiga produkter, jämförelser och recensioner (Mynewsdesk 2011). 
Denna nya typ av informationsspridning gör det inte bara enkelt för företag att nå ut till sina 
kunder, utan även för kunderna att nå ut till varandra.  
 
Människor runt om i världen reser allt mer, och vi i Sverige är inget undantag. Under 2013 
gjordes mer än 18 miljoner resor från flygplatser runt om i landet, vilket var en ökning med 
3,8 procent jämfört med föregående år (UD 2014; DN 2014). Våra nya resvanor i 
kombination med den ökande internetanvändningen har bidragit till skapandet av så kallade 
”rejtingsidor” avsedda för resor. På dessa rejtingsidor kan resenärer välja att söka på ett 
resebolag eller resmål och sedan lämna recensioner och betygssättningar utifrån sina egna 
upplevelser. Tripadvisor är en stor internationell rejtingsida för resmål och i Sverige finns 
rejtingsidor som Reco.se samt Rejta.se. På Reco.se och Rejta.se kan personer rejta allt från 
resebolag till produkter, tjänster och företag. På TravelNews (2010) beskrivs denna nya 
kommenterings- och söktrend som en start till ett ”massrejtingsamhälle” där allt och alla ska 
”rejtas”. Här är servicebranscher i allmänhet och resebranschen i synnerhet forum för starka 
åsikter av såväl positiv som negativ karaktär. Några av de mest populära resebolagen i 
Sverige är Apollo, Ving, Fritidsresor och Solresor (Mynewsdesk 2012). Dessa bolag har 
liksom rejtingsidorna en funktion på sina hemsidor där resenärer kan recensera och betygsätta 
sina egna upplevelser av specifika hotell. Den stora skillnaden mellan resebolagen och 
rejtingsidorna är att det som skrivs på resebolagens hemsidor är kontrollerbart av resebolaget 
vilket kan påverka innehållets pålitlighet då resebolagen kan modifiera och ta bort negativa 
kommentarer (Sen och Lerman 2007). Däremot är det som skrivs på rejtingsidor helt utanför 
resebolagets kontroll. 

1.2 Bakgrund 
 
Ett välkänt begrepp inom marknadsföringen är word-of-mouth (WOM) vilket är den 
informationsspridning som sker i interaktion mellan människor och sprids från mun till mun. 
WOM är ett fenomen som även existerar på internet. Electronic-word-of-mouth (e-WOM) 
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kan till skillnad från den klassiska definitionen av WOM nå ut till betydligt fler människor via 
till exempel sociala medier som rejtingsidor, bloggar och diverse diskussionsforum 
(Christodoulides 2010). Filieri och McLeay (2013), Lopéz och Sicilia (2013) samt Albarq och 
Abbas (2013) är bara några av många forskare som är rörande överens om att WOM är en 
kraftfull marknadsföringsmetod, som till och med kan anses effektivare än traditionell 
marknadsföring. Anledningen är främst att informationen inte kommer direkt från företagen 
via reklam eller hemsidor, utan från familj och bekanta i personens närhet som upplevt en 
tjänst eller produkt (Albarq och Abbas 2013). Enligt Lee (2009) har e-WOM några 
karaktäristiska egenskaper, bland annat att denna typ av interaktion oftast sker mellan 
personer som inte har någon tidigare relation till varandra eller aldrig tidigare träffats. Detta 
innebär också att dessa människor interagerar helt anonymt med varandra och således har de 
ingen aning om vem den andra personen är. Detta är också det som är ett problem med 
rejtingsidor. Nämligen att anonymitet gör det svårt att bedöma trovärdigheten på recensioner. 
 
Marcoccia (2012) hävdar att kommunikation via internet medför vissa 
kommunikationsproblem, som blir än mer tydliga när det gäller interkulturell kommunikation. 
Problemen handlar om att det är svårt att få en ömsesidig förståelse och begriplighet i 
kommunikationen utan att kunna tolka den andra personens ansiktsuttryck, gester, röst, tonfall 
och så vidare. O´Neill (2013) förklarar att emoticons, det vill säga smileys, är bra för att fylla 
det gap som uppstår vid kommunikation på internet då det inte går att se kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. Dessa kan förutom att förstärka känslor även användas för att stärka ett 
meddelande och uttrycka humor (ibid.). Marcoccia (2012) diskuterar även kring problemet 
med att den skrivna kommunikationen inte kan ge en samtidig återkoppling och att 
meddelanden inte kan överlappa. En konsekvens av detta är att den som skriver ett 
meddelande inte kan se hur mottagaren reagerar som vid verbal kommunikation och således 
kan konversationsstrukturen vid internetbaserad kommunikation lätt misstolkas av andra 
internetanvändare (ibid.).  

1.2.1 E-wom på rejtingsidor 
 
Albarq och Abbas (2013) beskriver att ett särdrag hos e-WOM är att kommunikationen till 
skillnad från traditionell WOM oftast sker på sociala medier eller andra hemsidor, till 
exempel rejtingsidor, som är speciellt dedikerade till att snabbt och enkelt sprida information 
och åsikter. Ett exempel på en rejtingsida som är speciellt dedikerad till resor är 
Tripadvisor.com. Tripadvisor är världens största sida där kommentarer kring hotell och resor 
från resenärer finns samlat1. E-WOM kan således användas för att förklara fenomenet 
rejtingsidor, där istället för att interaktionen sker mun till mun som traditionell WOM, sker 
den via åsikter i form av kommentarer på företag, produkter och tjänster på rejtingsidor. 
Internet har således gjort det mycket enkelt för WOM att spridas till fler människor än vad 
som tidigare varit möjligt (ibid.). 

1.2.2 Resenärers kontakt med e-WOM 
 
Resenärer är inget undantag från den jakt på information som sker på internet. Llamero (2014) 
beskriver att det är mycket viktigt för resenärer att ha möjlighet att kunna bedöma information 
innan de genomför ett köp, framför allt då resor är av en immateriell karaktär och erbjuder 
således ingen möjlighet till utvärdering innan köpet genomförs. Kim, Seo och Schrier (2014) 
förklarar också att e-WOM blir extra kritiskt i fråga om upplevelser av tjänster i form av resor 

                                                 
1 Tripadvisor.se, http://www.tripadvisor.se/pages/about_us.html [15-05-08] 
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då dessa inte går att utvärdera före själva upplevelsen. Dessa tankegångar kring 
tjänstemarknadsföringen utvecklades av Shostack (1977), som på den tiden hade 
revolutionerande tankegångar kring marknadsföring och försäljning av tjänster, vars tankar till 
synes lever kvar än idag. Llamero (2014) säger utifrån diskussionen om att resebranschen är 
av immateriell karaktär och därför är det lätt att sprida e-WOM inom branschen, främst i form 
av reserecensioner men även bloggar och personliga hemsidor är stora spridningsforum. 
Dessa olika plattformar genererar sedan förväntningar och bildar attityder som inverkar på 
beslutsprocesserna, då detta är enda möjligheten att kunna utföra någon form av utvärdering 
av tjänsten. Jingxian, Gretzel och Law (2010 s. 300) styrker Llameros argumentation och 
förklarar att rykten etablerade genom recensioner online är kritiska, speciellt i samband med 
turism där ”personliga källor” är särskilt inflytelserika och upplevs som "trovärdiga".  
 
Enligt Munar och Jacobsen (2013) finns det flera faktorer som påverkar huruvida människor 
är villiga att dela erfarenheter på internet, såsom ”personal cognition” och sociala influenser. 
Vidare är turister helt fria att välja huruvida de vill dela information på sociala medier, men 
denna delade information kan ha högt kommersiellt värde för företagen. Denna typ av 
kunskapsdelande e-WOM kan i många fall ses som mer trovärdig för andra resenärer, bland 
annat av anledningen att många sidor erbjuder sina användare att ha en profilbild och på så vis 
upplevs dessa som mer trovärdiga. Trovärdigheten har även ett stort samband med vilken typ 
av social media som informationen delas på (ibid.). 

1.2.3 Kommunikation på internet - synkron och asynkron kommunikation 
 
Gernsbacher (2014) beskriver att kommunikation på internet ändrar våra sätt att kommunicera 
med varandra. Författaren förklarar att det i århundraden har funnits olika typer av kort 
kommunikation i skrift, vilket i dagens moderna samhälle kan jämföras med kort 
kommunikation som finns på exempelvis Twitter. Således har människor alltid använt 
skriftlig kommunikation vid informella lägen, men internet har förändrat sättet som 
kommunikationen sker på, med en ökad preferens för skriftlig kommunikation istället för 
verbal kommunikation (ibid.). Förklaringen för detta beteende hävdar Gernsbacher (2014) är 
för att den skriftliga kommunikationen är så kallad asynkron. Hur asynkron och synkron 
kommunikation i skriftliga eller verbala kommunikationssammanhang fungerar visas i figur 
1.1. 
 

 
Figur.  1.1.  Gernsbachers (2014) kommunikationsmodell. 

 
Gernsbacher (2014) förklarar att många människor känner sig mer bekväma med att skicka ett 
mail än traditionell face-to-face-kommunikation, på grund av att de asynkrona meddelandena 
är svårare att misstolka och avsändaren ofta har tänkt igenom budskapet innan meddelandet 
skickas iväg. Gernsbacher (2014) argumenterar för att all form av synkron kommunikation, 
förutom inspelat tal, är övergående och kan, som uttrycket följer, ”gå in genom ena örat och ut 
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genom det andra”. Text är däremot mer eller mindre permanent och kan sparas för framtida 
generationer samt undersökas och göras om. 

1.3 Problemdiskussion 
 
Det finns olika teorier kring vad som ger bäst genomslagskraft avseende e-WOM, där Heyes 
och Kapur (2012) menar att de negativa kommentarerna är de som har störst genomslag 
avseende kundpåverkan när kunder ska välja produkt eller tjänst, samtidigt som Filieri och 
McLeay (2013) menar att det är en betygsskala som ger störst genomslag och påverkar 
konsumenterna mest. 
 
Det finns således vissa motsättningar inom litteraturen som behandlar ämnet e-WOM och 
effektivitet av informationsspridning på rejtingsidor, såsom Tripadvisor och rejting på 
resebolagens hemsidor. Det kan därför argumenteras för att det är svårt att veta vad som 
verkligen påverkar konsumenterna, och vilken spridningsform som har störst 
genomslagskraft. Många av sidorna som erbjuder konsumenter möjligheter att rejta är byggda 
på olika sätt. På så vis belyser man de olika spridningsformerna i varierad utsträckning. Vissa 
resesidor använder betygsskalor som det första intrycket som konsumenten får som går in på 
sidan när denna skall se information om produkten eller tjänsten. Kommentarsfunktioner 
används ofta som ett komplement för djupare intryck av den berörda produkten eller tjänsten 
(se bilaga 2). Många resesidor använder stjärnor eller egna symboler som betygsskala, hotell 
har till exempel stjärnor för att man skall kunna se vilken standardnivå de ligger på, både 
prismässigt, prestandamässigt och servicemässigt (se bilaga 3). Således finns det ett behov av 
mer forskning som undersöker vad resenärer faktiskt blir påverkade av. 
 
Sen och Lerman (2007) nämner att företag har möjligheten att gömma sin reklam som 
kundrekommendationer och att detta även är något som företagen gör. Dock argumenterar 
Bosman, Boshoff och Rooyen (2013) för att det främjar företagen att faktiskt visa negativa 
kommentarer och recensioner då några kommentarer som visar negativ e-WOM kan öka 
trovärdigheten för företaget. Detta scenario som beskrivs anses vara en av de största 
svagheterna med e-WOM (Sen och Lerman 2007, Bronner och Hoog 2010, Doh och Hwang 
2009). Företagen kan således lura konsumenterna med att påstå att det är andra resenärer som 
skriver recensioner när det i verkligheten är företagen själva. Ett annat problem med e-WOM 
diskuteras av Bronner och Hoog (2010), nämligen att konsumenter inte vet vem det är som 
har lämnat recensionen. Konsumenten känner förmodligen inte personen som har skrivit 
recensionen och vet således inte deras bakgrund vilket gör det svårt att tolka dessa åsikter. 
 
Följaktligen finns det flera sätt att sprida åsikter vilket kan göras på många olika sidor. Inom 
resebranschen blir det ännu tydligare då det är ett av få sätt att ta reda på information innan ett 
beslut om köp. Ett resmål kan konsumenten inte ta på innan ett köp, jämfört med en produkt 
som oftast kan undersökas innan ett beslut om köp (Shostack 1977). Resenärer lägger mycket 
tid på denna typ av frågor då de är emotionellt engagerade och blir starkt påverkade eftersom 
reseupplevelser är personliga. Har en resenär varit med om en negativ upplevelse finns det en 
risk att de vill sprida sina åsikter. Albarq och Abbas (2013) beskriver att de primära målen 
med rejting är att människor antingen vill hjälpa eller varna andra resenärer. Exempelvis för 
att de inte ska behöva vara med om samma dåliga upplevelse, eller så vill recensenten få ut 
sin ilska och besvikelse över det de varit med om. Således blir det ofta mycket starka åsikter. 
Om en konsument skulle vara missnöjd med en produkt denne köpt går det oftast utmärkt att 
lämna tillbaka den, men en resa som konsumenten inte har varit nöjd med går inte att lämna 
tillbaka, vilket kan bidra till det stora engagemanget som finns i resebranschen.  
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En produkt kan inte vara bättre än den är och som konsument går det oftast skaffa sig en bra 
uppfattning kring produkten innan ett köp. En resa kan konsumenten dock endast ha en 
uppfattning om utifrån information från resebolag. Resor och upplevelser är dessutom mycket 
personliga och upplevelsen beror på personens preferenser och tidigare erfarenheter. Således 
är det bra att resenärer har möjlighet att läsa vad tidigare resenärer har haft för upplevelser. 
Genom detta förfarande är det lättare för resenären att basera sina förväntningar på vad andra 
resenärer tidigare har varit med om, och till vilken grad deras förväntningar infriades och 
således åka iväg på sin resa med rimliga förväntningar. För att illustrera ett exempel på en 
kommentar där resenärens förutfattade förväntningar har följande citat valts ut från 
Tripadvisor.se. 
 

The staff here were excellent and the villas themselves are lovely but certainly not 
as they are in the pictures. They are very tired and in need of some updating. The 
security and service is second to none though these properties need some 
maintenance. Our tv had no more than 3 channels and our pool was chipping 
under the water rather extensively. A fresh coat of paint and an aerial for the tv 
and it would have been perfect. The jacuzzi upstairs is great but needs constant 
heating as it switches off after ¾ hours so be sure to get up early to put it on. Staff 
were amazing though and a thanks to them for all their help when needed. 
(Tripadvisor.se2) 

 
En kommentar som den ovan är vanligt förekommande på rejtingsidor. Här syns det tydligt att 
resenären har höga förväntningar på sitt hotell som inte levde upp till de förväntningar 
resenären fått utifrån bilder på hotellet. Citatet bekräftar det som diskuterats tidigare angående 
förväntningar, det vill säga att rejtingsidor har en extra stor betydelse inom resebranschen då 
resor är både personliga och kostsamma köp (Llamero 2014). 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om och hur e-WOM påverkar resenärer när de söker 
information inför en resa. 

1.5 Problemformulering 
  
Problemet som vi vill belysa med vår studie är den kontraproduktivitet som vi finner inom 
området. Det finns mycket stora möjligheter för konsumenter att läsa och lämna recensioner, 
men på grund av dessa stora möjligheter till rejting inom resebranschen kan det vara svårt för 
konsumenten att veta vilka erfarenheter den ofta anonyma recensenten har. Således har vi 
formulerat följande frågeställningar vilka ska besvara undersökningen syfte.   
 

- Påverkas resenärer av kundrecensioner på rejtingsidor?  
- Varför väljer resenärer att skriva kundrecensioner?  

                                                 
2 http://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g580322-d3724389-r255566614-
Katis_Villas_Boutique_Fuerteventura-Corralejo_La_Oliva_Fuerteventura_Canary_Isla.html [2015-02-27] 
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1.6 Avgränsning 
 
De avgränsningar som har gjorts har dels gjorts som en geografisk avgränsning då studien 
endast har genomförts på studenter på Högskolan i Borås. Avgränsningar har även gjorts så 
att huvudfokus för denna studie ligger på hur konsumenter uppfattar kommentarer och 
betygsättningar på rejtingsajter inom resebranschen. Med rejtingsajter avses såväl externa 
sidor såsom Tripadvisor som resebolags hemsidor. Avgränsningen till resebranschen gjordes 
för att stärka studiens trovärdighet, då rejtingsajter i allmänhet är ett brett fenomen vilket 
gjorde det nödvändigt att smalna av undersökningsområdet.  
 
Trovärdighet och tillit är två begrepp som är återkommande i sammanhang av e-WOM och 
hur kunder blir påverkade av varandra. Dock behandlas inte definitionerna av begreppen i 
denna studie ingående, då dessa förvisso är intressanta i sig men definitionen är inte av större 
relevans för studien. Begreppen är komplexa och vad som är trovärdighet och tillit är högst 
personligt. I studien är det således tillräckligt för oss att veta om en respondent finner något 
trovärdigt eller ej, utan att lägga värderingar i vad orsaken till svaret är. Därför kommer 
begreppen att användas i arbetet men vi låter läsaren applicera sin egen tolkning av begreppen 
för att denne ska kunna få en förståelse för att respondenterna i studien också har en egen 
uppfattning om vad de finner trovärdigt och således hoppas vi att få studien mer levande. 
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2 Metod 
 
I följande kapitel redovisas det metodval som gjorts i studien och det tillvägagångssätt som 
använts vid urval av respondenter för den enkätundersökning som genomförts. Här följer 
också en redovisning för hur datainsamlingen gjorts via webbenkät och hur analysen av den 
insamlade empirin gått till. Slutligen följer ett avsnitt som behandlar studiens tillförlitlighet 
och en reflektion över det metodval som gjorts för studien.  

2.1 Metodval 
 
I studien användes en kvantitativ metod och undersökningen har genomförts med hjälp av en 
enkätundersökning på internet i form av en webbenkät (se bilaga 1). Den kvantitativa 
metoden kändes självklar då undersökningen skulle få en bredd, snarare än ett djup som 
uppnås vid exempelvis intervjuer av kvalitativ karaktär.  
 
Studien har utgått från en tvärsnittsdesign vilket Bryman och Bell (2014 ss. 77-78) förklarar 
är ett vanligt val av design då det är intressant att studera mer än ett fall, samt vill få 
kvantifierbar data för att kunna studera diverse samband. Bryman och Bell (2014)  poängterar 
också att vid de undersökningar där enkäter används som insamlingsmetod vid en 
tvärsnittsdesign antar den formen av en surveyundersökning, vilket är vad som har anammats 
i vår studie. Studien är deduktiv, vilket är den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet 
mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut där man testar befintlig teori (ibid., 
s. 31). Detta innebär att studien är grundad på tidigare forskares resultat och studier inom 
området. Det har utgåtts från det som redan är känt på området och sedan utformats en 
analysmetod utifrån den teoretiska referensramen. Problemformuleringen har mynnat ut från 
genomförd genomgång av litteratur som på så vis väglett oss fram till vårt forskningsområde. 

2.2 Urval 
 
Urvalet till vår enkätundersökning baserades på ett sannolikhetsurval för att säkerställa att 
varje person från populationen hade lika stor chans att komma med i urvalet (Christensen et 
al. 2010, s. 110). Den stora fördelen med att genomföra en enkätundersökning är att den 
varken är bunden till tid eller rum, och har därför gjort möjligheterna avseende vår population 
stora. Följaktligen krävdes en begränsning till en mer samlad och bunden population att göra 
urvalet från, vilket var mer lämpligt än att sprida enkäten på sociala medier som till exempel 
Facebook. En sådan metod hade förvisso kunnat ge ett högt deltagarantal, då det inte ger 
någon möjlighet till att generalisera resultatet. Därmed går det inte heller att dra slutsatser 
avseende urval och population, eller säga något om hur representativ studien är. Således 
begränsades populationen till studenter på Högskolan i Borås. Studenter har generellt en hög 
internetmognad vilket är ett incitament för att ange dem som målgrupp. Dessutom gav 
populationen oss möjlighet att nå ut till personer av båda könen, i varierande åldrar och från 
olika orter. En stor nackdel med valet av population är att studenter generellt befinner sig i en 
tuffare ekonomisk situation än personer med anställning och således kan de vara begränsade i 
sina möjligheter att resa. Dock uppfattades ändå studenter som en godtagbar målgrupp, då 
tidigare studier använt sig av liknande tillvägagångssätt. Ett exempel på detta är en 
undersökning som genomförts av Filieri och McLeay (2013). De använde sig av ett 
sannolikhetsurval och mailade ut enkäter till studenter på tre olika högskolor. Ett liknande 
tillvägagångssätt använde Lopéz och Sicilia (2013) i sin studie där de sände ut sin enkät med 
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mail till studenter genom en högskolas maillista. Studenterna på Högskolan i Borås nåddes 
via deras mailadresser, vilka nåddes via etjanst.hb.se där en sökning efter studenter gjordes 
för att samla in dem till registret. 
 
Det bestämda antalet personer i urvalet bestämdes till 1000 personer då det räknades med ett 
omfattande bortfall. Detta baserades dels på antagandet att studenter inte lika frekvent går in 
och läser sin studentmail som på sin primära mailadress, men även att det under vårterminen 
skickas ut mängder med undersökningar och enkäter för elever att svara på. På Högskolan i 
Borås finns det sex stycken institutioner, där alla studenter på vardera institution var lika 
relevanta för vår undersökning. Av den anledningen utgjordes hela populationen av studenter 
på Högskolan i Borås på samtliga institutioner vilka studerar sitt första, andra eller tredje år. 
Den totala populationen bestod av 9446 individer vilka alla hamnade i ett register i tre 
kolumner utifrån studieår. Dessa slogs sedan ihop och urvalet gjordes genom ett obundet 
slumpmässigt urval på hela populationen, vilket är den mest grundläggande formen av 
sannolikhetsurval (Bryman och Bell 2014, s 193). I sannolikhetsurvalet användes en 
webbtjänst3 som genom en slumpmässighetsalgoritm ordnade registret i en slumpmässig 
ordning. Utifrån listan valdes sedan de 1000 översta mailadresserna vilka således blev de som 
ingick i urvalet.  

2.3 Datainsamling via webbenkät 
 
Datainsamling till studien skedde genom en webbenkät (se bilaga 1). Valet att använda en 
webbenkät motiverades delvis av att Bryman och Bell (2014, s. 246) beskriver att 
enkätundersökningar i de flesta avseenden fungerar precis likadant som strukturerade 
intervjuer bortsett från den klara skillnaden att det inte finns någon intervjuare som ställer 
frågorna, samt att en enkät vanligtvis har färre öppna frågor samt att frågorna brukar vara 
relativt korta. En stor fördel är att respondenten i lugn och ro kan svara på enkäten när de 
finner tid, vilket är betydligt enklare än strukturerade intervjuer där en passande tid måste 
finnas för både intervjuaren och respondenten.  Dessutom är webbenkäter en snabb, enkel och 
kostnadseffektiv metod.  
 
Enkäten som skickades ut till personerna i urvalet såg likadan ut för att ha möjlighet att se 
mönster, likheter och skillnader i respondenternas svar. Således hade metoden en hög grad av 
standardisering, vilket ytterligare förstärktes genom att frågorna i enkäten bestod av mestadels 
slutna frågor med varierat antal svarsalternativ. Dock fanns det på flertalet frågor möjlighet 
för respondenten att välja alternativet ”annat” om de inte fann något av de i förväg föreslagna 
alternativen lämpliga. Denna möjlighet finner Christensen et al. (2010, s 156) som en lämplig 
metod för att på bästa vis ge alla respondenter möjligheter att svara sanningsenligt. Innan 
enkäten skickades ut till urvalet genomfördes fyra stycken tester för att se hur respondenterna 
reagerade på frågeställningarna, då det var av stor vikt att enkäten var lätt att förstå och inte 
kunde misstolkas för att förebygga bortfall och svarsfel. Detta förfarande är i enlighet med 
både Lopéz och Sicilia (2013) samt Filieri och McLeay (2013) som påpekar att det är viktigt 
att testa sin enkät innan den skickas ut så att det inte uppstår några tveksamheter när 
respondenterna svarar på den. Efter kommentarer och förslag från testpersonerna ändrades 
bitar i enkäten för att vara mer lättförstådd och lätthanterlig. 
 
Enkäten bestod av totalt 14 frågor och utformades med hjälp av verktyget Google Forms 
vilken är en enkel plattform för dels utformning av enkäten men även för insamlingen av 

                                                 
3 Random.org, https://www.random.org/lists/?mode=advanced 
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själva empirin. Samtliga respondenters svar fördes per automatik över till ett arbetsblad som 
sedan enkelt kunde användas i analysprogrammen SPSS och Excel. Efter att enkäten skickats 
ut låg den ute och var möjlig att svara på i 14 dagar. En svaghet som diskuteras i Bryman och 
Bell (2014, s. 248) med att använda enkäter bygger främst på att det finns en risk i att inte få 
tillräckligt hög svarsfrekvens. Utifrån ett resonemang kring svarsfrekvens som förs av 
Christensen et al. (2010, s.113) bestämdes en rimlig svarsfrekvens till cirka 50 procent. 
Christensen et al. (2012 s. 113) presenterade en procent på 56 procent svarsfrekvens för 
brevenkäter, men förklarar att en mer rimlig nivå förmodligen ligger runt 50 procent. Bryman 
och Bell (2014, s. 249) hävdar dock att en svarsfrekvens på under 50 procent är en knappt 
godkänd svarsprocent vilket gjorde att ett deltagarantal på 500 personer i 
enkätundersökningen strävades efter. Detta problem som diskuteras ovan försöktes 
överbryggas genom att skicka ut påminnelsemail till samtliga personer i urvalet med jämna 
mellanrum. Totalt skickades tre stycken påminnelser ut för att öka antalet respondenter. Den 
stora mängden utskick gjorde att det förväntades en relativt stor mängd svar, även om en 
svarsfrekvens på 50 procent inte förväntades nås. Dock blev den verkliga svarsfrekvensen 
betydligt lägre än så. Det faktiska antalet svar blev 91 stycken vilket innebär ett totalt bortfall 
på 909 respondenter och lämnar studien med en svarsfrekvens på 9,1 procent. 

2.4 Analys av insamlad empiri 
 
Empirin hanterades först på så vis att resultaten från enkätundersökningen sammanfattades 
med hjälp av Google Forms i ett dokument vilket sedan kunde användas för att utföra analyser 
och se resultat. Under tiden som enkäterna samlades in gjordes ett kodningsschema för att 
underlätta analysen av empirin i SPSS men även för att säkerställa studiens trovärdighet 
genom en viss grad av standardisering genom noggrann hantering av empirin. För att redovisa 
för resultaten har främst programmet Excel använts där relevant data har kunnat föras in och 
sedan resulterat i diagram och uträkningar. Den stora förhoppningen var att finna så pass 
intressant material i empirin för att göra korrelationer och på så vis finna gap och samband 
mellan olika variabler. Detta skulle göras med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Dock 
hittades inga korrelationer av intresse efter studierad empiri och undersökningar i SPSS vilket 
lämnar studien utan dessa.  

2.5 Studiens tillförlitlighet 
 
Genom en noggrann hantering genom hela processen från urval till analys av datamaterial 
förväntades en relativt hög reliabilitet i studien. Reliabiliteten, som behandlar frågan huruvida 
måtten och mätningarna är pålitliga (Bryman & Bell 2014, s. 171), anses vara relativt hög då 
ett sannolikhetsurval har minimerat riskerna för yttre påverkan under val av urval. Dock kan 
inte populationen anses vara representativ för alla människor som använt sig av rejtingsajter i 
samband med en resa, då studien endast är utförd på studenter på Högskolan i Borås. Detta 
innebär att reliabiliteten endast kan anses vara relativt hög för populationen ”studenter på 
Högskolan i Borås”. Dessutom mäter enkäten respondenternas värderingar och tankar under 
mättillfället vilket ytterligare argumenterar för att reliabiliteten kan försvagas. Vad gäller 
validiteten kan det argumenteras för att studien har en låg validitet, av anledningen att enkäten 
fick en låg svarsfrekvens. Då svarsfrekvensen är långt under en godtagbar nivå kan det 
diskuteras huruvida studien är trovärdig eller ej vilket är viktigt vid mätning av validitet, och 
huruvida den är generaliserbar på populationen.  
 
Under studiens gång har det aktivt arbetats för att försöka stärka studiens generaliserbarhet 
och replikerbarhet genom ett tydligt förfarande gällande tillvägagångsätt vid urval och 
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hantering av empiri. Hade studien fått en tillfredsställande svarsfrekvens hade det kunnat 
argumenteras för att studien är representativ för studenter på Högskolan i Borås, men det hade 
ändå inte kunnat generaliseras utanför ramarna för populationen. Dock kan det argumenteras 
för att studien har en hög grad av replikerbarhet då en noggrann redogörelse gjorts för urval, 
utformning av enkäten samt att tester av enkäten genomförts.  Ändringar av enkäten gjordes 
efter respons från testpersonerna och således har risken kunnat minskas för att respondenterna 
i undersökningen misstolkar frågorna och faktiskt svarar på frågorna på tilltänkt vis. Detta 
innebär att studien mäter det den ska och motiverar således för en hög validitet, men 
validiteten sjunker i och med den låga svarsfrekvensen. Det skall dock poängteras att studien 
är möjlig att använda i andra sammanhang utanför Högskolan i Borås, då replikerbarheten i 
studien är god. Ämnet som har undersökts i studien är förvisso ett högst aktuellt ämne, men 
begrepp som WOM, kommunikation, spridning och genomslagskraft på internet är ett väl 
utforskat område med många publiceringar och debatter bakom sig. Utifrån genomgången 
litteratur där dessa begrepp tagits upp är de begrepp som används som pålitliga och stabila.  

2.6 Metodreflektion 
 
Valet av webbenkät stärktes av att liknande studier som genomförts av bland annat Filieri och 
McLeay (2013) samt Lopéz och Sicilia (2013) baserats på internetbaserade enkäter för att 
samla in empiri. Metoden med webbenkäter är dessutom en enkel metod för administration 
vid utformning av enkäten samt när empirin skall samlas in och analyseras. Denna slutsats 
styrks av Bryman och Bell (2014, s. 246) som bekräftar att några av de stora fördelarna med 
enkäter är dels att de är billigare och snabbare att administrera än vanliga intervjuer, samt att 
det inte finns risk för en ”intervjuareffekt”, att intervjuaren delvis påverkar respondentens 
svar. Metoden kan dessutom anses vara mer tidsenlig och ändamålsenlig än arbetssätt som till 
exempel på-stan intervjuer. Genom webbenkäten figurerade vår undersökning i en virtuell 
miljö vilket var högst lämpligt i och med att det är beteende på just internet som undersöktes.  
 
Ett alternativ till webbenkäten hade kunnat vara att utföra på-stan intervjuer där det genom 
strukturerade intervjuer hade kunnat åstadkommas ett liknande resultat. Denna metod valdes 
dock snabbt bort med motivationen att undersökningen som skulle genomföras krävde relativt 
många svar. Att välja ut slumpvis valda respondenter utanför till exempel en matvarubutik 
skulle förmodligen ta lång tid i anspråk. Därför ansågs på-stan intervjuer onödigt tidskrävande 
och genom en webbenkät kunde dessutom empirin enkelt administreras. Ett annat alternativ 
till webbenkät hade kunnat var fokusgrupper. Dock innebär denna undersökningsmetod att 
undersökningen blir av en kvalitativ karaktär, samt att det inte hade kunnat samlas in lika 
många resenärers åsikter som vid en webbenkät. 
 
Då den totala populationen i grunden omfattar en betydligt större grupp än begränsningen 
studenter på Högskolan i Borås som studerar år 1-3 kommer studien enbart kunna 
generaliseras till studenternas tankar om kommunikation på rejtingsidor men kommer inte 
kunna härledas till alla resenärers tankar, och således kan inte resultatet ses som helt 
representativt. Dessutom kan förmodligen inte högskolestudenter anses vara den målgrupp 
som reser mest vilket också gör att studien inte blir helt representativ i ett större sammanhang 
utanför skolväsendet men det var ändå ett passande val av population och urval då det fanns 
möjlighet att nå ut till många individer. Dock visade resultatet att 57,7 % av respondenterna 
aldrig hade besökt en rejtingsida, vilket påverkar studiens trovärdighet. Detta är ett problem 
för undersökningen då respondenternas svar baseras på hur de antar att de hade agerat om de 
skulle besöka en rejtingsida. Dock anses frågorna i enkäten vara tillräckligt tydliga för att vem 
som helst skulle kunna svara på dem.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I kommande kapitel följer en redovisning för den teoretiska referensram som analysen bygger 
på. Inledningsvis följer ett avsnitt om kommunikation och hur detta ter sig i form av 
anonymitet på internet. Vidare följer ett avsnitt som behandlar e-WOM och en teori kring hur 
e-WOM påverkar konsumenter, och vilka faktorer som påverkar. Därefter följer ett avsnitt om 
90-9-1-regeln som behandlar aktiviteten hos besökare på rejtingsidor.  

3.1 Kommunikation 
 
Kommunikation är ett väl utforskat område och studeras såväl inom det socialpsykologiska- 
som inom det organisatoriska området. Asbury, Beck och Keyton (2010 s. 277) beskriver att 
en definition av kommunikation är: 
 

The process by which information is clearly and accurately exchanged between 
two or more team members in the prescribed manner and with proper 
terminology; the ability to clarify or acknowledge the receipt of information. 

 
Dock förtydligar de att detta inte skall ses som den enda riktiga definitionen av begreppet då 
det är svårt att täcka alla typer av kommunikation i en definition. Det välkända begreppet 
brukar ofta representeras av en mycket förenklad informationsutbytesmodell bestående av 
endast en sändare till en mottagare (sändare -> mottagare) (ibid.). Dock kan denna modell 
anses vara allt för enkel då interaktion och kommunikation oftast sker i ett slags samspel där 
individer uppfyller kriterierna för såväl sändare som mottagare (sändare <-> mottagare) 
(ibid.).  
 
Asbury, Beck och Keyton (2010) beskriver att människor inte tänker på något att säga och 
sedan säger det, utan att ”tankarna bildas i självaste processen att uttrycka saker i 
meningsfulla ord”. Författarna beskriver även att kommunikation är något som är 
ändamålsenligt och strategiskt samt att den sker automatiskt och är en outtalad process snarare 
än en inövad. Asbury, Beck och Keyton (2010) argumenterar för att det finns tre 
konstruktioner av kommunikation. För det första är kommunikation det verbala och icke-
verbala systemet som fungerar i interaktion mellan personer i grupper, för det andra är 
kommunikation en process som gör det möjligt att interagera i virtuella miljöer och för det 
tredje är kommunikationen i sig en process, exempelvis i gruppkonversationer. Asbury, Beck 
och Keyton (2010) hävdar också att det aldrig kan uppstå en situation av ”total 
kommunikation” då avsändare och mottagare är aktiva i processen och är engagerade i form 
av erfarenhet, relationer och arbetet med att ta emot och skicka meddelanden. Dessutom är 
alla människors erfarenheter olika och således är kommunikationen en tolkning av en individ 
utifrån erfarenheter och utifrån det följer ett agerande.  
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3.1.1 Anonymitet på internet 
 
Marcoccia (2012) har genomfört studier om interkulturell kommunikation på internet och 
stödjer Gernsbachers (2014) teori kring fördelarna med asynkron, det vill säga skriven 
kommunikation. Kommunikation på internet har förenklat och gynnat kommunikationen 
mellan människor på olika platser i världen och med olika kulturer och etniciteter. Habibi, 
Laroche och Richard (2014) beskriver att det på internetsidor inte finns en tydlig struktur eller 
hierarki, vilket dels kan göra internetanvändarna osäkra, men även starkare på så vis att de är 
närmre förbundna med varandra. Dock förklarar Marcoccia (2012) att anonymitet på internet 
inte bara är till godo, då anonymitet på till exempel diskussionsforum även främjar 
aggressivitet och fientlighet och har dessutom visat sig minska deltagarnas hämningar vilket 
kan förstärka stereotyper och rasistisk fientlighet. Sen och Lerman (2007) beskriver också att 
anonymitet på rejtingsidor gör att det är svårt för läsaren att veta vem som har postat 
recensionen och vilken avsikt denne har. Problematik med anonymitet uppstår dessutom då 
Kim, Seo och Schrier (2014) beskriver att vissa företag gör reklam för sig genom att skriva 
anonyma och säljande recensioner vilka ska marknadsföra dem som företag.  

3.2 e-WOM 
 
En stor del av kommunikationen på internet, åtminstone i marknadsföringssammanhang yttrar 
sig som e-WOM. Definitionen av denna elektroniska version av WOM beskriver Filieri 
(2014) som ett positivt eller negativt uttalande av en potentiell, nuvarande eller tidigare kund, 
om en produkt eller ett företag som görs tillgänglig till en mängd människor och institutioner 
via internet. Denna typ av WOM som Filieri (2014) beskriver figurerar i form av ”online 
customer reviews” (OCRs) har kommit att bli den mest förtroendeingivande informationen 
om produkter och dess kvalitet efter traditionell WOM, alltså tips och råd från vänner och 
familj. 

3.2.1 Motivation till att sprida e-WOM på rejtingsidor 
 
Bronner och Hoog (2010) fann i en stor undersökning på 1,650 resenärer att det bara var 11 % 
av respondenterna som hade lämnat en kommentar eller ett betyg på en rejtingsida och bara 
36 % hade läst kommentarer. Det visar på att det är stor skillnad på antalet personer som 
besöker rejtingsidor och antalet personer som faktiskt också lämnar kommentarer och sätter 
betyg. Bronner och Hoog (2010) kom i sin undersökning fram till att det finns i huvudsak fem 
olika anledningar till varför man lämnar recensioner. Antingen är man självförverkligande, 
eller så vill man hjälpa andra resenärer som ska boka en resa. Det kan också bero på sociala 
förmåner man kan få, men också att konsumenten vill öka konsumentinflytandet eller faktiskt 
hjälpa företagen. Chih, Wang, Hsu och Huang (2013) skriver till och med att tidigare 
forskning har visat att 80 % av de som lämnar recensioner gör det för att hjälpa andra fatta ett 
beslut. Bronner och Hoog (2010) kom också fram till att det varierar var kommentarer skrivs 
beroende på syftet med recensionen. Om konsumenten eller resenären är mer mån om att 
upplysa andra resenärer använder de sig av rejtingsidor som t.ex. tripadvisor, samt att de 
kommenterar mer kring resandet än själva resan, samt att de skriver i huvudsak positiva 
recensioner. Är de däremot endast intresserad av självförverkligande föredrar resenärerna 
resebolagens egna hemsidor, där de enligt Bronner och Hoog (2010) endast kommenterar på 
ett fåtal aspekter kring resandet och skriver i huvudsak fler negativa recensioner. Även Albarq 
och Abbas (2013) ger några exempel på när konsumenter känner sig manade att ge sina 
åsikter om en produkt eller tjänst. Författarna beskriver att om konsumenten är nöjd så skulle 
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anledningen till att kommentera kunna vara att verka smart eller helt enkelt vilja hjälpa andra. 
Om konsumenten däremot skulle vara missnöjd med produkten eller tjänsten lämnas åsikter 
för att varna andra eller för att ventilera sitt missnöje, vilket leder till att negativa åsikter 
sprids.  
 
Enligt Moran, Muzellec och Nolan (2014) använder sig konsumenter i allmänhet av hemsidor 
för att diskutera de produkter och tjänster de har kommit i kontakt med. Konsumenter är ute i 
god tid för att söka efter information inför ett köp för att jämföra liknande produkter och vara 
ordentligt pålästa. Detta framgår i Moran, Muzellec och Nolans (2014) undersökning, där de 
även berättar att konsumenter tar stor hänsyn till den e-WOM som finns tillgänglig på diverse 
forum i form av kommentarer och betygsättningar, och att konsumenter har en benägenhet att 
lita mer på vad en annan konsument har för erfarenhet av produkten som säljs, än den reklam 
som ett företag har för sin produkt. Således anser Moran, Muzellec och Nolan (2014) att 
information som går att finna på forum och dedikerade rejtingsidor är mer trovärdig än den 
information om produkter och tjänster som generellt finns på företagens egna hemsidor. 
Anledningen till detta är för att människor litar på att de som kommenterar och betygsätter 
produkter och tjänster har egna erfarenheter, de behöver alltså inte känna sig manade till att 
sätta höga betyg eller rekommendera produkten eller tjänsten (Chang, Lee och Huang 2010). 

3.2.2 e-WOM:s påverkan på konsumenter 
 
Figur 3.1 visar en forskningsdesign som Doh och Hwang (2009) tagit fram och som förklarar 
hur en konsument tar till sig e-WOM. Enligt Doh och Hwang (2009) finns det mycket som 
påverkar den effekt som e-WOM har på konsumenter.  
 

 
Figur 3.1. Forskningsdesign av Doh och Hwang (2009) 

 
För det första påverkar ration (positiv - negativ) på kommentarerna läsarens uppfattning. En 
konsument blir mer påverkad av det som står, om flera kommentarer är vinklade åt samma 
håll. Därför har e-WOM med högre grad av samstämmighet en större påverkan på ett beslut 
jämfört med e-WOM med låg samstämmighet. Vidare menar Doh och Hwang (2009) att 
konsumentrelaterade faktorer, såsom involvering i produkten samt tidigare kunskap kring 
produkten, är faktorer som starkt påverkar ett beslut. Konsumenter tenderar att öka och 
utveckla sin informationsbehandling ju mer involverad i produkten de blir. Enligt Doh och 
Hwang (2009) är det därför viktigt att ta hänsyn till detta när en analys av effekten av e-WOM 
skall genomföras. Reichelt, Sievert och Jacob (2014) förklarar även att det handlar om hur 
trovärdig personen som skrivit recensionen är. Trovärdigheten förklarar författarna består av 
huruvida recensionen som presenteras matchar konsumentens kunskaper och tidigare 
involvering. Om informationen matchar blir kunskapsutbytet optimalt och konsumenten 
finner ofta recensenten som trovärdig. Bosman, Boshoff och Rooyen (2013) för även de ett 
liknande resonemang som Reichelt, Sievert och Jacob (2014) och förklarar att de 
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köpupplevelser som stämmer överens med de egna erfarenheterna kommer att leda till en 
högre nivå av tillfredsställelse. Ytterligare forskare inom ämnet påstår att trovärdigheten är 
beroende av hur stark kopplingen mellan mottagaren och sändaren är. Är det starka 
kopplingar mellan dessa kommer budskapet ha en större påverkan på mottagarens åsikter och 
beteende (Kim, Seo och Schrier 2014). Kim, Seo och Schrier (2014) beskriver också att hur 
många timmar en person spenderar på internet avgör hur trovärdig denne personer finner 
recensioner online. Chang, Lee och Huang (2010) menar också att det är stor skillnad på om 
man läser recensioner eller kommentarer på en sida som företaget äger, eller en sida som är 
självständig från något företag. De självständiga sidorna där användare får kommentera fritt är 
enligt Chang, Lee och Huang (2010) mycket mer tillförlitliga än företagens egna sidor. 
 
Det finns idag flertalet rejtingsidor där konsumenter enkelt har möjlighet att sprida e-WOM 
online. Här kan konsumenten ge produkten eller tjänsten ett värde på en skala för att på så vis 
dela med sig av sin åsikt till andra människor. Enligt resultatet från en undersökning utförd av 
Filieri och McLeay (2013) ger denna typ av rankingsystem ett större inflytande på kunders 
åsikter, jämfört med det inflytande som kommentarer har. Filieri och McLeay (2013) påstår 
även att detta resultat motsäger tidigare forskning inom området, vars resultat pekat på att 
kommentarer som spridningsform för e-WOM är bättre för att influera kunder vid köp. Utöver 
detta har forskarna Heyes och Kapur (2012) sett att det främst är de negativa åsikterna och 
kommentarerna som har genomslag och är dessutom de åsikter som främst dominerar på 
diverse forum. Habibi, Laroche och Richard (2014) bekräftar detta argument och beskriver 
också att negativa kommentarer har fem gånger så stor effekt som positiva.   

3.2.3 90-9-1-regeln på onlineforum 
 
Många stora onlineforum och hemsidor på internet är uppbyggda för att användarna ska 
lämna bidrag och på så vis blir hemsidorna uppdaterade med ny information. Dock är det 
ytterst få användare som faktiskt lämnar ett bidrag. Nielsen (2006) argumenterar för att den 
aktivitet som sker på onlineforum är uppdelade enligt regeln 90-9-1 som redovisas i figur 3.2. 
90-9-1-regeln används bland annat av van Mierlo (2014) där författaren i sin studie bygger 
sina resonemang på Nielsens (2006) 90-9-1-regel. Regeln har Nielsen (2006) konstruerat 
utifrån studier över aktiviteter på internet vilket gjordes med hjälp av en Zipf-kurva där varje 
användares aktiviteter ”plottas” och redovisas i ett så kallat log-log-diagram (Nielsen 1997). 
Denna regel innebär att 90 % av alla besökare på en sida är vad Nielsen (2006) kallar 
”lurkers”, det vill säga personer som läser eller observerar på diverse hemsidor, men som inte 
lämnar något bidrag på hemsidan. 9 % av besökarna på hemsidorna lämnar bidrag ibland, 
men andra prioriteringar dominerar. Slutligen är det 1 % av besökarna som deltar aktivt och 
dessa står också för de flesta bidrag som finns på hemsidan.  
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Figur 3.2. Nielsens (2006) 90-9-1-regel 

 
Hur procentenheterna fördelas över besökarna varierar beroende på vilken typ av forum det 
handlar om. Nielsen (2006) förklarar att fördelningen 90-9-1 gäller för onlineforum av olika 
slag men för till exempel bloggar är snarare sambanden 95-5-0,1 mer sannolik. På hemsidan 
Wikipedia består 99,8 % av så kallade ”lurkers”, 0,2 % är personer som bidrar någon gång 
ibland och 0,003 % består av personer som aktivt bidrar på hemsidor. Detta lämnar Wikipedia 
med en 99,8-0,2-0,003 %-regel.  
 
Nielsen (2006) beskriver även att av de 1 % av användarna som lämnar bidrag på sidor i 90-9-
1-regeln, också står för 90 % av de kommentarer och recensioner som finns på diverse 
hemsidor. Sambandet redovisas i figur 3.2. Nielsen (2006) beskriver att detta innebär vissa 
problem. Till exempel om en person läser en recension på en hemsida kommer dessa 
recensioner utgöra en mycket liten del människor av de som egentligen har erfarenhet av 
produkten eller tjänsten, som i fallet med Amazon som beskrevs tidigare i avsnittet.  

3.3 Sammanfattning 
 
En sammanställning kan göras där delarna som behandlats i kapitlet vävs samman. Problemet 
med kommunikation som finns på internet, är att det är svårt för människor att bedöma den 
information som finns (Gernsbacher 2014). Dels på grund av anonymitet och huruvida det 
som står är pålitlig information, men även på grund av vinklingen på kommentarerna. Om 
konsumenter i allmänhet är mer benägna att ta till sig information som överensstämmer med 
de egna erfarenheterna och åsikterna kan det innebära en viss blindhet gentemot övriga 
kommentarer, som i grund och botten kan vara trovärdiga (Doh och Hwang 2009). Fördelarna 
med anonym identitet kan snabbt överskuggas av nackdelarna som uppstår i och med att 
människors hämningar minskar på internet och således ökar hatkommentarer och rasism 
(Marcoccia 2012). Uppstår en situation där kommentarer är vinklade på ett negativt sätt kan 
det hända att personen som läser kommentarer som är likadana, och i grunden inte trovärdiga 
väljer att lyssna på dessa framför välvilliga och korrekta kommentarer. Ytterligare ett problem 
som är tätt förknippat med detta är att 90 % av de personer som är inne på diverse 
onlineforum varken lämnar kommentarer eller recensioner. Dessutom är 90 % av alla 
recensioner skrivna av endast 1 % av alla besökarna vilket innebär en stor problematik då en 
mycket stor del av alla som har en erfarenhet av en produkt eller en tjänst inte finns 
representerad (Nielsen 2006). Till exempel kan kommentarerna endast vara negativa, trots att 
den stora massan kan ha en positiv bild och således kan en konsument tro att en produkt är 
dålig när den i själva verket inte är det. 
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4 Resultat och analys 
 
I följande kapitel presenteras först ett avsnitt där resultatet av empirin redovisas med hjälp av 
text och diagram. Efter detta följer ett analysavsnitt där vi analyserar den empiri vi samlat in 
i vår enkätundersökning. Empirin analyseras bland annat utifrån de teorier som behandlats i 
kapitel tre.  

4.1 Resultat 
 
Resultatet som redovisas kommer från genomförd enkätundersökning. Enkäten bestod av tre 
delar där den första var en introduktion med frågor om ålder, kön och resvanor, följt av två 
avsnitt som behandlade kommentarer och spridningsform och hur resenärerna tar ställning till 
olika verktyg på rejtingsidor och på resebolagens hemsidor (se bilaga 1 för fullständig enkät). 
Presentationen av resultatet är uppdelat i fyra delar. Den första delen handlar om 
respondenterna, deras resvanor och hur de nyttjar rejtingsidor. Andra delen behandlar de olika 
verktyg som finns att tillgå på rejtingsidor och hur viktiga respondenterna finner dessa för att 
kunna bilda sig en bra uppfattning om en resa. Därefter följer ett avsnitt som behandlar vilka 
motiv respondenterna har till att sprida e-WOM och i vilken grad de bidrar till dess spridning. 
Slutligen följer en presentation om e-WOMs påverkan på respondenterna och hur trovärdiga 
de finner rejtingsidor, resebolagens hemsidor och det som står skrivet där. Det resultat som 
presenteras kommer sedan att användas och analyseras i analysdelen.  

4.1.1 Respondenterna och deras resvanor 
 
När enkätundersökningen stängdes och inte gick att svara på längre hade totalt 91 
respondenter svarat på enkäten. Av respondenterna var 77 (84,6 %) stycken kvinnor och 14 
(15,4 %) stycken män. En tydlig, men inte särskilt förvånande uppdelning visar 
presentationen av ålder. Då undersökningen genomfördes på studenter är det inte 
överraskande att 64,8 % av respondenterna är mellan 21 och 30 år. Vidare blev resultatet 23,1 
% för respondenter mellan 31 och 40 år. Lägst svarsfrekvens fick svarsalternativen under 20 
år och över 41 år där det först nämnda svarsalternativet valdes av fem respondenter och det 
sistnämnda av sex respondenter.  
 
För att undersöka hur troligt det var att resenärerna överhuvudtaget skulle ha använt en 
rejtingsida vid informationssökning inför en resa var det viktigt att kartlägga respondenternas 
resvanor. Av de respondenter som besvarat undersökningen var det endast 4 stycken som inte 
har gjort en resa de senaste tre åren. Detta resultat är mycket positivt för undersökningen då 
det innebär att resterande respondenter åtminstone har genomfört en resa under de senaste tre 
åren, vilket är en tidsperiod där rejtingsidor har funnits och således är respondenterna aktuella 
för att kunna bidra med värde till undersökningen. De flesta respondenter genomför 1-2 resor 
per år vilket visas genom att alternativet fick en svarsfrekvens på 47,3 %. Vidare genomför 
37,3 % av respondenterna mindre en resa per år, men har gjort en resa någon gång under de 
senaste tre åren.  
 
En av de inledande frågorna i enkätundersökningen behandlade vilka resebolag 
respondenterna bokat en resa via. Här kunde respondenterna välja flera alternativ och även 
skriva ett eget alternativ om de rest med något bolag som inte fanns med som alternativ för en 
mer heltäckande studie. Resultatet visade att respondenterna rest med flera olika bolag, men 
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Fritidsresor var det alternativ som flest respondenter bokat en resa via av de stora och 
väletablerade bolagen. För att täcka in alla möjliga svarsalternativ fanns även alternativet ”jag 
bokar flyg och hotell själv” med, vilket innebär således att respondenterna inte använder sig 
av resebolagens hemsidor utan bokar direkt via flygbolag och hotellens hemsidor. Detta 
svarsalternativ valde flest respondenter vilket är ett intressant resultat och skulle kunna peka 
på en utveckling där detta förfarande vinner mer mark över resebolagen som erbjuder 
kompletta resor med flyg och hotell. Ett resultat som också är värt att notera är att 10 
respondenter (11 %) har svarat att de inte bokat en resa via varken ett flygbolag eller bokat 
flyg och hotell själv (se figur 4.1).  
 

 
Figur 4.1. De mest populära resebolagen redovisat i antal och procent 

 
Detta resultat står i konflikt med det resultat som visar att endast 4 respondenter inte rest 
någon gång de senaste tre åren. En förklaring till detta skulle dock kunna vara att de inte 
bokat en resa själva utan rest med till exempel familj som bokat resan. 
 
Det var av stor vikt i undersökningen att ta reda på huruvida respondenterna nyttjar 
rejtingsidor, då studien bygger på en hypotes att resenärer i allmänhet besöker rejtingsidor 
innan de bokar en resa. Således var frågan som behandlade huruvida respondenterna besökt 
en eller flera av rejtingsidorna bland svarsalternativen en central punkt i undersökningen. 
Resultatet visade att det var 57,1 % av respondenterna som aldrig besökt en rejtingsida. Den 
mest populära rejtingsidan var Tripadvisor vilken 40,7 % av respondenterna angav att de 
någon gång besökt. 

4.1.2 Verktyg vid bedömning av en resa 
 
För att bedöma vilken information som resenärer finner viktiga när de ska hitta information 
om en resa ställdes flera frågor som behandlade de olika ”verktyg” som finns att tillgå på 
rejtingsidor och resebolagens hemsidor, som till exempel betygskalor (antal stjärnor ett hotell 
har fått), kommentarer och bilder. För att undersöka detta skapades en frågeställning som 
behandlade huruvida respondenterna läser igenom kommentarer om det även finns en 
betygskala, till exempel stjärnor, på ett intressant hotell. På så vis kunde det undersökas vad 
som är viktigast för respondenterna, samt om kommentarer är av vikt trots att hotellet är 
markerat med ett visst antal stjärnor, se bilaga 3 för exempel. 64,8 % av respondenterna 
svarade att de både läser kommentarer och tittar på betyget. En mycket liten del av 
respondenterna, 5,5 %, svarade att de endast tittar på betyget och således inte läser 
kommentarerna.  
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Figur 4.2. Vikten av fyra verktyg vid informationssökning 

 
För att undersöka och kunna dra slutsatser kring vikten av olika verktyg utformades en 
frågeställningen där respondenterna med hjälp av en femgradig skala skulle bedöma hur 
viktiga dessa verktyg är för dem när de letar efter en resa (se figur 4.2). Verktygen som 
behandlades och skulle graderas var betygskala, kommentarer, bilder, angiven standard (till 
exempel information om resan) och hur viktigt det är att det finns information om resan på en 
rejtingsida. Samtliga verktyg förutom information på rejtingsidor bedömdes som viktiga av 
majoriteten av respondenterna.  
 

 
Figur 4.3. Vikten av information på rejtingsidor 

 
För verktyget information på rejtingsidor var svarsalternativet varken eller det alternativ som 
respondenterna valde mest (se figur 4.3), med en svarsfrekvens på 39,6 %. Svarsalternativet 
viktigt följde tätt inpå med en svarsfrekvens på 37,4 %. Således är detta ett intressant resultat 
då respondenterna till skillnad från de andra verktygen har mycket delade åsikter. Följaktligen 
anser respondenterna att all information de kan finna inför en bokning av en resa som viktig, 
förutom information på rejtingsidor där respondenterna har mycket skilda åsikter.  
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4.1.3 Resenärers bidrag på rejtingsidor och motiv till att sprida e-WOM  
 
Tidigare forskning har visat att resenärer och recensenter i allmänhet har olika motiv till att 
skriva recensioner på rejtingsidor och på så vis bidra till e-WOM. Således var detta intressant 
att undersöka, vilket gjordes med hjälp av flera olika frågor i enkätundersökningen. 
Inledningsvis undersöktes om respondenterna någon gång kommenterat eller betygsatt på en 
rejtingsida eller resebolagens hemsidor (se figur 4.4). Resultatet visade att endast 25,3 % 
någon gång kommenterat eller satt betyg på en resa och således har 74,7 % av respondenterna 
aldrig bidragit med recensioner. Ett resultat som är värt att notera är också att 39 respondenter 
angett att de någon gång besökt en rejtingsida, och 23 respondenter har angett att de 
kommenterat eller betygsatt på en rejtingsida. Således innebär det att av de 39 respondenter 
som besökt en rejtingsida är det hela 58,9 % som lämnat någon för av e-WOM, i form av 
kommentarer eller betygssättningar.  
 

 
Figur 4.4. Resenärers bidrag på rejtingsidor eller resebolagens egna hemsidor 

 
Vidare fick de respondenter som angett att de har kommenterat eller betygsatt på en 
rejtingsida fått beskriva i vilket syfte som recensionen skrevs. Syftet med frågan var således 
att undersöka motiven till spridningen av åsikter, då den undersökta litteraturen beskriver 
olika anledningar till varför recensenter skriver sina recensioner.  
 

 
Figur 4.5. Syftet till att respondenterna kommenterat eller satt betyg 

 
Resultatet visar att majoriteten av de som har kommenterat eller lämnat betyg har gjort det på 
grund av att de varit nöjda med resan, hotellupplevelsen, resmålet eller att de ville tipsa andra 
(se figur 4.5). Detta resultat blir dessutom än mer intressant vid en jämförelse med de 
respondenter som uppgett att de inte lämnat recensioner på en rejtingsida. Dessa respondenter 
fick frågan varför de tror att de skulle skriva en recension efter en resa, där de hade samma 
svarsalternativ som de respondenter som uppgett att de recenserat. Här visar resultatet att 
anledningarna till att lämna en recension är mer spridda än för de som de facto lämnat 
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kommentarer (se figur 4.6). De som aldrig skrivit kommentarer eller betyg kan i större 
utsträckning tänka sig att lämna recensioner i form av negativ e-WOM i syfte att hjälpa eller 
varna andra resenärer. 
 

 
Figur 4.6. De respondenter som inte kommenterat eller satt betyg 

  

4.1.4 E-WOMs påverkan på resenärer 
 
Trovärdighet är ett återkommande begrepp i sammanhang om e-WOM och vilken form av e-
WOM människor finner pålitlig. För att undersöka e-WOMs påverkan fick respondenterna 
inledningsvis svara på frågan om de läser kommentarer om de resor de finner intressanta. Till 
frågan användes en femgradig skala som gick från aldrig till alltid. Det svar som 
respondenterna angav mest med en svarsfrekvens på 33 % var ibland. 26,4 % av 
respondenterna svarade dock att de ofta läser kommentarer och 15,4 % av respondenterna 
angav att de alltid läser kommentarerna som finns om en resa innan de bokar (se figur 4.7).  

 
Figur 4.7. Hur ofta respondenterna läser kommentarer 

 
Respondenterna fick även svara på om de har ändrat åsikt om en resa och valt bort den, på 
grund av de recensioner, i form av kommentarer och betyg, som funnits. Således var det 
möjligt att undersöka huruvida e-WOM påverkar resenärer eller inte när de ska boka en resa. 
Resultatet var mycket jämnt och visade att 45 respondenter (49,5 %) ändrat åsikt om en resa 
på grund av de recensioner som fanns om den och 46 respondenter (50,5 %) angav att de inte 
ändrat åsikt.  
 
Inte nog med att undersökningens syfte var att ta reda på om e-WOM faktiskt påverkar 
resenärers köpbeslut så var det också av stor vikt att undersöka vilken typ av e-WOM som 
respondenterna litar mest på. Frågan behandlade således om respondenterna litar mest på 
positiva eller negativa kommentarer (se figur 4.8). Resultatet var dock överraskande - att man 
litar mest på positiva kommentarer fick endast 6,6 % svarsfrekvens och negativa kommentarer 
4,4 %. Att man litar lika mycket på både positiva och negativa kommentarer fick 24,2 %. Det 
som dock är mest intressant är resultaten från de två mest populära svarsalternativen: jag 
bildar mig en egen uppfattning (26, 4 %) och det beror på kommentarerna (34,1 %). Jag bildar 
mig en egen uppfattning innebär att respondenterna inte enbart läser kommentarerna och blint 
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litar på dem utan läser igenom alla kommentarer, positiva som negativa och sedan bildar sig 
en uppfattning kring resan. Det beror på kommentarerna betyder att respondenterna läser 
kommentarerna och sedan gör en bedömning av trovärdigheten hos kommentarerna. 
Respondenterna är således kritiska till kommentarerna och bedömer dem lika oavsett om de är 
positiva eller negativa. 
 

 
Figur 4.8. Positiva och negativa kommentarers påverkan 

 
För att undersöka just trovärdigheten hos rejtingsidor och resebolagens hemsidor behandlade 
enkätundersökningen även vilken typ av sida som respondenterna litar mest på. Vid en 
mätning av resultatet mellan rejtingsidor och resebolagens hemsidor visar resultaten att 
rejtingsidorna anses vara något mer trovärdiga än resebolagens hemsidor, där svarsfrekvensen 
blev 14,3 % respektive 11 %. Dock fick svarsalternativet litar lika mycket på båda en 
svarsfrekvens på 18,7 % vilket är värt att notera. Det mest populära alternativet blev 
emellertid att respondenterna alltid är lika kritiska till kommentarer och betyg oavsett vilken 
typ av hemsida de finns på. Detta svarsalternativ fick en svarsfrekvens på 37,4 % vilket är ett 
tydligt resultat som pekar på att respondenterna inte tar kommentarer och betyg bokstavligt 
utan alltid är kritiska och bedömer trovärdigheten själva. Frågan hade även svarsalternativet 
”vet ej” vilket 18,7 % svarade. 
 
Den sista frågan i enkätundersökningen var en avslutningsfråga som utvärderade 
respondenternas fortsätta användning av rejtingsidor. Frågan handlade därför om 
respondenterna kommer att använda rejtingsidor nästa gång de ska boka en resa. Alternativen 
respondenterna kunde välja mellan var ja, nej, kanske och vet ej.  Alternativet kanske angavs 
av 56 % av respondenterna och 22 % svarade att ja, de skulle använda sig av rejtingsidor i 
framtiden. Endast 5,5 % svarade att de inte skulle göra det.  

4.2 Analys 
 
I följande avsnitt kommer en redovisning av den analys som gjorts av resultatet i studien.  
Analysen presenteras i tre avsnitt enligt samma system som byggts upp i presentationen av 
studiens resultat, bortsett från det första avsnittet som i resultatet behandlade respondenterna 
och deras resvanor. I detta avsnitt upptäcktes förvisso flera intressanta resultat, men då både 
könsfördelning och åldersfördelning visade sig ge mycket litet utslag har dessa variabler valts 
bort i analysdelen då de inte kan ge några rättvisande utslag. I avsnittet presenteras 
inledningsvis en analys av verktyg vid bedömning av en resa, följt av resenärers bidrag på 
rejtingsidor och motiv till att sprida e-WOM och avslutningsvis e-WOMs påverkan på 
resenärer. Resultatet analyseras utifrån det resonemang som förts i den teoretiska 
referensramen. Såldes kommer resultatet som berör frågor om e-WOMs påverkan att 
analyseras utifrån modellen som är framtagen av Doh och Hwang 2009. Vidare kommer 
analyser som berör huruvida respondenterna varit villiga att bidra med e-WOM på 
rejtingsidor att analyseras med hjälp av Nielsen (2006) 90-9-1-regel.  
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4.2.1 Verktyg vid bedömning av en resa 
 
Filieri och McLeay (2013) beskriver i sin undersökning att det verktyg som är viktigast och 
påverkar konsumenterna mest är betygsskalor. Författarna påstår även att detta resultat 
motsätter sig tidigare forskning som visat att det är kommentarer som har störst inflytande 
över konsumenter. För att undersöka huruvida detta stämde eller ej utformades en 
flervalsfråga vars resultat redovisas i avsnitt 4.1.2. Det intressanta med resultatet är således att 
det både bekräftar och bestrider Filieri och McLeays (2013) undersökning då alla verktyg, 
bortsett från information på rejtingsidor, var viktiga vid informationssökning om en resa. 
Därmed var varken betygsskalor eller kommentarer viktigast.  Detta resultat stämmer väl 
överens med det resultat som Moran, Muzellec och Nolan (2014) redovisar för, då författarna 
beskriver att konsumenter i allmänhet söker information av intresse i god tid inför ett köp, för 
att kunna jämföra och vara ordentligt pålästa. Således är resenärer intresserade av näst intill 
all information de kan finna om en resa för att samla in så mycket information som möjligt. 
Detta stämmer också med den argumentation som Llamero (2014) för kring resors 
immateriella karaktär som gör det svårare för konsumenter att göra en ordentlig utvärdering 
innan resan väl upplevs. Recensioner är alltså extra viktiga inom resebranschen då de hjälper 
till att generera förväntningar och bildar attityder som sedan inverkar på beslutsprocesserna.  

4.2.2 Resenärers bidrag på rejtingsidor och motiv till att sprida e-WOM 
 
Tidigare forskning har behandlat frågor kring varför resenärer bidrar på rejtingsidor och vad 
de har för motiv till detta. Bronner och Hoog (2010) fann att det endast var 11 % av 
respondenterna av deras studie som hade lämnat en recension på en rejtingsida och endast 36 
% som hade läst kommentarerna. Även Nielsen (2006) diskuterar kring detta fenomen och 
han föreslår i sin tur en 90-9-1-regel. Som resultatet i vår undersökning redovisar i figur 4.4 så 
visar den helt andra resultat. Resultatet visar att 25,3 % av respondenterna någon gång har 
kommenterat eller lämnat betyg på rejtingsidor. Vidare visade resultatet att 58,9 % av de som 
någon gång besökt en rejtingsida också lämnat en kommentar eller ett betyg. Huruvida dessa 
siffror är ett lämpligt mått eller ej för att avgöra deltagarnivån på onlineforum inom 
resebranschen är svårt att avgöra. Således visar detta resultat helt andra siffror än de som både 
Bronner och Hoog (2010) och Nielsen (2006) presenterar med sin 90-9-1-regel. Om vi 
applicerar resultatet från vår enkätundersökning på Nielsens (2006) regel vill vi hävda 
följande. 74,7 % av respondenterna har uppgett att de aldrig lämnat kommentarer eller betyg 
på antingen en rejtingsida eller resebolagens hemsidor. Denna siffra sätts således i relation till 
Nielsens (2006) 90 %, vilket inte redovisar några avsevärda gap. 14,3 % av respondenterna 
uppgav att de har både kommenterat och lämnat betyg vilket vi skulle vilja jämföra med 
Nielsens (2006) 1 %, vilket är de användare som aktivt bidrar med e-WOM på dessa sidor. 
Den mellersta gruppen på 9 % i Nielsens (2006) undersökning talar författaren om som de 
som bidrar någon gång ibland. I vår undersökning visar sig denna kategori som 11 %. För att 
få fram denna siffra har det generaliserats och dragits slutsatsen att de som antingen har 
kommenterar eller gett ett betyg förmodligen är de som är mindre aktiva och således hamnar 
de i gruppen som i Nielsens (2006) undersökningen benämns som 9 %, då vi inte anser att 
dessa aktivt bidrar till e-WOM. Således presenterar vi ett förslag på en regel om 74,7-14,3-11 
% avseende viljan att kommentera och betygsätta på rejtingsidor inom resebranschen. 
 
Konsumenter kan ha fler olika motiv för att sprida e-WOM i form av åsikter på rejtingsidor. 
Bronner och Hoog (2010) beskriver att det finns fem olika anledningar till att det lämnas 
recensioner, för att hjälpa andra, för att hjälpa företagen, för att få förmåner, ökande 
konsumentinflytande och självförverkligande. Chih et al. (2013) beskriver också att 80 % av 
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alla som lämnar recensioner gör det för att hjälpa andra i sin beslutsprocess. Detta 
resonemang stämmer väl överens med det resultat som redovisades i figur 4.5 där 
enkätundersökningen visade att respondenterna lämnade kommentarer för att de var nöjda 
med sin resa. Undersökningen visade att 84,2 % av respondenterna har lämnat recensioner när 
de varit nöjda med sin upplevelse och således ville tipsa andra om sina upplevelser, vilket 
stämmer väl överens med det resultat som Chih et al. (2013) redovisade för.  

4.2.3 E-WOMs påverkan på resenärer 
 
Att e-WOM ska vara ett bra medel för marknadsföring på grund av dess stora 
genomslagskraft är något som är väl undersökt. Moran, Muzellec och Nolan (2014) beskriver 
att konsumenter tar stor hänsyn till kommentarer och betygsättningar. De beskriver även att 
konsumenter litar mer på det som andra konsumenter skriver, än den reklam företagen själva 
har. Då kommentarer på rejtingsidor är ett stort forum för att sprida e-WOM var det således 
av stort intresse att undersöka hur ofta respondenterna tar del av denna e-WOM. Den 
enkätundersökning som genomförts stärker Moran, Muzellec och Nolans (2014) argument, 
vilket redovisades för i figur 4.7. Figuren visar respondenternas nyttjande av 
kommentarsfunktionen på rejtingsidor, där 41,8 % av respondenterna svarat att de oftast eller 
alltid läser kommentarer och 25,3 % av respondenterna angav att de sällan eller aldrig läser 
kommentarer.  
 
Detta fenomen undersöker också Doh och Hwang (2009) där de i sin forskningsdesign, som 
förklaras i avsnitt 3.2.2, visar vilka parametrar som påverkar konsumenter vid köpbeslut och 
hur ration, positiv - negativ, påverkar konsumenterna. Författarna menar således att 
konsumenten blir mer påverkad ju fler kommentarer som är vinklade på samma vis. Detta är 
intressant, framför allt då Heyes och Kapur (2012) beskriver att negativa kommentarer har 
större inverkan på konsumenter, vilket Habibi, Laroche och Richard (2014) håller med om 
och påstår dessutom att negativa kommentarer har fem gånger så stor påverkan som positiva. 
Förvisso undersökte inte enkätundersökningen i denna studie orsakerna till att respondenterna 
uppfattade att de blev påverkade, då den är av kvantitativ karaktär och således undersöker den 
inte på djupet vilka orsakerna till beteenden och påverkan är. Däremot undersöktes det 
huruvida respondenterna fann att de blivit påverkade av de kommentarer som funnits på ett 
resmål. Näst intill hälften av respondenterna påstår sig ha ändrat åsikt på grund av den e-
WOM som funnits på rejtingsidor. Detta bevisar det som flera forskare hävdar (Sen och 
Lerman 2007, Bronner och Hoog 2010, Doh och Hwang 2009); att e-WOM är ett kraftfullt 
medel för åsiktsspridning. Dock är det viktigt att notera att undersökningen inte stärker det 
påstående att negativa kommentarer har fem gånger så stor påverkan som positiva 
kommentarer.  
 
Doh och Hwang (2009) förklarar som nämnt ovan att det är ration som påverkar 
konsumenterna i första hand, och inte att det är positiva eller negativa kommentarer utan 
mängden av dessa. Detta stämmer väl med resultatet från den undersökning som genomförts i 
denna studie. Figur 4.8 visar att positiva och negativa kommentarer inte påverkar 
konsumenten nämnvärt, det är således ration mellan dem och mängden av båda som har störst 
påverkan, det vill säga om det är fler positiva än negativa kommentarer eller tvärt om. Att 
respondenterna i stor utsträckning svarade att de litar lika mycket på båda typerna av 
kommentarer påvisar också detta. Doh och Hwang (2009) menar att involvering i produkten 
samt tidigare kunskap påverkar konsumenten. Asbury, Beck och Keyton (2010) drar samma 
slutsatser i sin diskussion kring kommunikation, det vill säga att sändare och mottagare är 
engagerade i form av sina tidigare erfarenheter. Således stämmer även detta påstående med 
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resultatet i undersökningen då ett av de mest valda alternativen hos respondenterna var att de 
bildar sig en egen uppfattning. Detta innebär alltså att de inte bara analyserar de kommentarer 
som finns, utan också väger in egna erfarenheter i sin bedömning. 
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5 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
 
I följande kapitel redovisas de slutsatser som har kunnat dras utifrån det resultat och den 
diskussion som förts i föregående avsnitt. Därefter följer ett avsnitt som behandlar förslag på 
fortsatt forskning.  

5.1 Slutsatser 
 
Vid inledningen av studien fanns det förhoppningar om att hitta stora gap, till exempel att det 
skulle finnas skillnader mellan positiva och negativa kommentarers påverkan och skillnader i 
trovärdigheten på resebolagens egna hemsidor och exempelvis Tripadvisor. Undersökningen 
visade dock att så inte var fallet utan den ger andra resultat som är värdefulla inom 
forskningsområdet. Undersökningen har besvarat studiens syfte, vilket var att undersöka om 
och hur e-WOM påverkar resenärer när de söker information inför en resa. 
 
En frågeställning som studien syftade till att besvara var varför resenärer skriver recensioner 
på rejtingsidor. Genomförd studie visar att det finns en stor skillnad mellan anledningen till att 
resenärer de facto skriver recensioner och vad de tror att de kommer skriva för typ av 
recension om de aldrig skrivit någon tidigare. Resultatet visar att en övervägande del av 
respondenterna endast skriver kommentarer när de är nöjda med sin resa. Således skriver 
respondenterna från undersökningen främst positiva kommentarer på rejtingsidor och 
resebolagens hemsidor. Bronner och Hoog (2010) menar dock i deras undersökning att 
konsumenter är mer troliga att lämna negativa kommentarer på resebolagens egna hemsidor, 
men enligt den undersökningen som utförts här stämmer det således inte. Vidare svarar 
resultatet även på undersökningens andra frågeställning; hur resenärer påverkas av de 
recensioner som finns på rejtingsidor. Resultatet visar att resenärer inte tar åt sig av all e-
WOM som finns tillgänglig på rejtingsidor och resebolagens hemsidor, utan de finner det 
mycket viktigt att genom flera olika verktyg kunna bilda sig en egen uppfattning om ett 
resmål. I början av undersökningen var uppfattningen att det skulle visa sig vara en stor 
skillnad mellan positiva och negativa kommentarer på rejtingsidor. Resultatet av studien 
ligger i enlighet med vad Doh och Hwang (2009) kom fram till i sin studie, vilket var att 
resenärer inte påverkas av negativa eller positiva kommentarer utan en viktig faktor är den 
ratio av samma typ av kommentarer som påverkar. Vidare ställer sig resenärer kritiska till all 
information som de finner på rejtingsidor.   
 
Slutsatsen som dras från ovanstående resonemang är att resebolagen inte behöver vara oroliga 
för att få negativ e-WOM på sina hemsidor. Tidigare undersökningar visar att de till och med 
tar bort dessa recensioner i syfte att få hotellen att framstå som bättre (Sen och Lerman 2007). 
Respondenterna av undersökningen uppgav att anledningen till att de lämnat e-WOM på en 
hemsida var att de var nöjda med sin resa och dessutom argumenterar Bosman, Boshoff och 
Rooyen (2013) för att det främjar företagen att redovisa för negativ e-WOM då trovärdigheten 
ökar. Detta är således ett rimligt påstående då undersökningen visar att respondenterna ställer 
sig kritiska till all information som skrivs.  Slutligen hävdar vi att resebolagen endast har att 
vinna på att låta negativa recensioner stå kvar för att öka trovärdigheten och således lämna 
ansvaret till resenären att bilda sig sin egen uppfattning.  
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5.2 Avslutande diskussion 
 
Det fanns i början av undersökningen en stark uppfattning om att de flesta någon gång har 
besökt en rejtingsida, om inte vid informationssökning inför en resa så vid 
informationssökning om en produkt. Därför var resultatet överraskande då endast 42,9 % av 
respondenterna uppgav att de någon gång besökt en rejtingsida. Undersökningen visade 
dessutom att det främst var Tripadvisor som använts för informationssökning och rejting. 
Detta skulle kunna innebära att respondenterna i undersökningen främst letar information 
inför en resa, men i övriga beslutsprocesser förlitar de sig på annan information i första hand. 
Resultatet motbevisade således det tidigare antagandet att människor aktivt använder sig av 
rejtingsidor för att söka information om såväl resor som andra produkter och tjänster av 
intresse. Dock kan det vara så att rejting inte fått sitt stora genomslag i Sverige än, men 
resultatet skulle kunna indikera att Sverige är på väg mot det massrejtingsamhälle som 
TravelNews (2010) beskriver att vi redan befinner oss i. 
 
En diskussion som kan föras är huruvida resebolagen börjar tappa mark eller inte. I 
undersökningen visade resultatet att många av respondenterna väljer att boka sin resa själv 
istället för att ta hjälp av ett resebolag som kan erbjuda en komplett resa med flyg och hotell. 
Det böjar dyka upp flera företag som erbjuder resenärer stora valmöjligheter för att välja flyg 
och hotell till låga priset. Således skulle vår studie kunna vara en indikation på att detta är en 
uppåtgående trend. Dock låg detta resultat utanför studiens syfte, men det är ändå ett 
intressant resultat att lyfta fram och diskutera.  

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
En diskussion som är intressant att föra utifrån ett kommunikationsperspektiv, och även ett e-
WOM-perspektiv är den betydelse som anonymitet har på internet. Detta bidrar till att det blir 
svårt för konsumenter att bilda sig en uppfattning kring huruvida recensioner är trovärdiga 
eller inte, då de inte har någon aning om vad den som skrivit har för erfarenheter. Alltså kan 
det vara intressant att undersöka om asynkron kommunikation som Gernsbacher (2014)  
diskuterar, tillsammans med anonymiteten på internet gör det extra svårt för konsumenter att 
veta vad som är trovärdigt eller inte.  
 
Med utgångspunkt i den egna studien föreslås även en undersökning av 
undersökningsområdet på en bredare basis än studenter på Högskolan i Borås som studerar år 
1-3. Då studenter inte är den bäst lämpade populationen avseende frågor om resor och 
resvanor föreslås en studie av andra populationer. Det skulle även vara mycket intressant att 
genomföra vidare forskning ur ett företagsperspektiv där undersökningen syftar till att ta reda 
på hur till exempel resebolagen väljer att hantera kommentarer på sina hemsidor. Det skulle 
också vara intressant med en undersökning som ser på de externa hemsidorna som till 
exempel Tripadvisor, och hur konsumenter kommunicerar med varandra på dessa sajter och 
om det finns några mönster avseende kommentarer och påverkan.  
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Bilaga 1 – Webbenkät 
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Bilaga 2 - Fritidsresor 

 
Bild  1. Kundbetyg vid första anblick 

  

 
Bild  2. Kundkommentarer och information efter val av hotell 

 
Bild  3. Kundkommentarer och kundbetyg på hotellet 
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Bilaga 3 - Ving 
 

 
Bild  4. Resebolagens omdöme på hotell vid första anblick 

 

 
Bild  5. Kundbetyg och information om hotell (ej möjlighet till kommentarer)
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