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Sammanfattning 
 

Inledning: Recensionssidor har blivit en mer väsentlig del i gästers köpbeslut när de bokar 

hotell. TripAdvisor är en recensionssida för hotell- och restaurangverksamheter och använts 

frekvent av resenärer som vill dela med sig av sina upplevelser. Recensioner har visat sig ha 

stor påverkan på gästers köpbeslut och hotells image genom consumer generated media. 

 

Syfte: Att öka förståelsen för hur gästers köpbeslut och hotells image påverkas av recensioner. 

Examensarbetet avgränsade sig till TripAdvisor eftersom de är den största websidan för 

recensioner skrivna av resenärer, vilket är relevant för kandidatuppsatsens huvudområde. 

 

Metod/material: I studien har det använts av flermetodsforskning i form av tre intervjuer på 

ett hotell och 250 enkäter som besvarades av konsumenter på sociala medier. 

 

Resultat: TripAdvisor används som ett mätningsverktyg av hotell för att kunna förbättra sig 

och för att kunna skapa goda gästrelationer. Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen 

svarade att de läser recensioner innan ett köpbeslut och använder sig av TripAdvisor vid 

bokning av hotell.  

 

Slutsats: Det har framkommit att hotell behöver arbeta med att skapa en bra image på 

TripAdvisor genom att aktivt arbeta med websidan som ett verktyg för att bland annat 

analysera kundnöjdheten och vidta åtgärder. Genom att skapa en bra image via recensioner 

kan hotell påverka presumtiva gästers köpbeslut. 

 

Nyckelord: TripAdvisor, recensioner, e-WOM, image och köpbeslut.
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Förord 
Ett stort tack till handledarna Kerstin Nilsson och Mats Carlbäck som har visat stort 

engagemang för ämnet och hjälpt skrivprocessen i detta examensarbete. Ännu en person som 

förtjänar ett stort tack är Asgeir Nilsen som har varit till stor hjälp med den kvantitativa 

dataanalysen, speciellt när han tog sig tiden att analysera statistik manuellt på grund av 

systematiska fel. 

 

Vidare vill författarna tacka handledargruppen för konstruktiv kritik och fantastiska idéer 

samt alla respondenter och deltagare som har varit en stor del av denna kandidatsuppsats. 

 

Nicolette Kalaiy 

Gustav Molander 

Grythyttan     2016-06-08 
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Introduktion 
I dagens samhälle är internet och sociala medier en stor del av individers vardag. Sociala 

medier har blivit en stor kommunikationskanal för människor där de delar med sig av sina 

tankar och upplevelser (O’Connor, 2010). De åsikter som skrivs på internet kan påverka 

andras uppfattningar av bland annat en destination, ett företag eller en produkt (Kietzmann & 

Canhoto, 2013; Herrero, San-Martín & Hernández, 2015). Det skapas en trovärdighet av 

produktkvaliteten ur ett konsumentperspektiv vilket har utvecklats till websidor där personer 

kan recensera en produkt (Edwin, Singh & Robertson-Ring, 2015; Tsao, Hsieh, Shih & Lin, 

2015). På så sätt kan konsumenter dela med sig av sina åsikter med syfte att rekommendera 

eller avråda produkten till potentiella konsumenter och det som skrivs om en produkt kan bli 

avgörande inför ett köpbeslut (Tsao et al., 2015; Edwin et al., 2015; Kietzmann & Canhoto, 

2013; Jeacle & Carter, 2011; O’Connor, 2010; Vasqués 2010; Vermeulen & Seeger, 2009). 

 

Inom hotellbranschen har resenärer också börjat recensera online för att rekommendera eller 

avråda ett hotell eller en restaurang för andra presumtiva gäster (O’Connor, 2010;Vermeulen 

& Seegers, 2009). Den mest använda websidan för recensioner är TripAdvisor, som är en 

websida dedikerad till resenärer och deras upplevelser kring hotell, destinationer och 

restauranger (TripAdvisor, 2016; Tsao et al., 2015). Eftersom verksamheter vet om att 

recensioner påverkar gästernas köpbeslut är det viktigt att de bibehåller ett gott rykte om sitt 

varumärke på internet (Vermeulen & Seegers, 2009; O’Conner, 2010). Det förekommer att 

vissa gäster har börjat utnyttja detta och hotar med att skriva en dålig recension för att få 

privilegier utöver det som har betalts för (Vásquez, 2010). Ändå ökar trovärdigheten för det 

som skrivs på TripAdvisor (Jeacle & Carter, 2011). 

 

Denna studie undersöker hur stor påverkan recensioner har på presumtiva gästers köpbeslut 

men även hur hotells image påverkas av recensioner, med fokus på TripAdvisor. I arbetet 

diskuteras hur hotelledningen ska hantera recensioner för att bibehålla en bra image som leder 

till flera positiva recensioner, ökad kundnöjdhet och nya gäster. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
För att ett hotell ska skapa en helhetsupplevelse krävs det fem olika aspekter enligt 

Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006). Dessa fem aspekter återfinnes i The 

Five Aspect Meal Model (FAMM) inom måltidskunskap och värdskap, vilket består av 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen (Gustafsson et al., 2006). Detta 

arbete kommer att beröra alla de fem aspekterna då recensioner handlar om hur gäster 

upplever produkten, servicemötet, rummet, stämningen och styrsystemet samt om dessa 

recensioner påverkar hotellets rykte.  

 

Internet och att skriva recensioner har blivit lättillgängligt och mer frekvent, vilket innebär att 

gästers åsikter om helhetsupplevelsen på hotell sprids snabbare och mer globalt (Tsao et al., 

2015). Detta påverkar hotells image och därför behöver de skapa ett styrsystem kring hur de 

hanterar recensioner för att även kunna ha ett inflytande på gästers köpprocess (Tsao et al., 

2015; O’Connor, 2010). Verksamheter inom måltidskunskap och värdskap behöver ständigt 

utveckla de fem aspekterna i FAMM för att överträffa gästernas förväntningar och höja 

kundnöjdheten. Ju fler nöjda gäster, desto bättre recensioner och ett starkare varumärke som 

leder till ökade intäkter.  

 

I arbetet förekommer det mycket företagsekonomiska begrepp som bland annat konsumenter 

och kunder. Dessa begrepp behövs för att kunna förklara den teoretiska bakgrunden inom 

ämnet köpbeslut och hur det påverkas av recensioner. Däremot har dessa termer byts ut till 

begreppet gäster i meningar som har en anknytning till hotellbranschen för att förstärka 

kopplingen till examensarbetets huvudområde. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel förklaras begreppet Word of Mouth och hur det har utvecklas till electronic 

Word of Mouth genom ökad användning av Consumer Generated Media. Det presenteras 

även en beskrivning om vad TripAdvisor är och hur det påverkar presumtiva gäster samt 

hotells image. Kapitlet avslutas med att sammanfatta hur dessa faktorer påverkar gästers 

köpprocess. 
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Word of Mouth 
Word of Mouth (förkortas till WOM i denna uppsats) är den verbala kommunikationen mellan 

tidigare konsumenter och presumtiva konsumenter eller det operativa företaget (Kietzmann, 

Hermkins, Mccarthy & Silvestre, 2011). WOM används av konsumenter för att bedöma en 

produkts positiva eller negativa egenskaper utefter sina egna erfarenheter (Litvin, Goldsmith 

& Pan, 2009). Dessa omdömen har ett högre värde än traditionell marknadsföring då det är 

oberoende av företaget och inriktar sig mer på hur konsumenter upplever produkten (Herrero 

et al., 2015). Studier har visat att WOM är en av de mer inflytelserika formerna av 

kommunikation eftersom konsumenter finner diskussioner kring produktupplevelser 

intressant (ibid). Enligt en studie genomförd av Vermeulen och Seeger (2009) har det visats 

att denna typ av kommunikation får ett större inflytande bland konsumenters köpbeslut än 

uttalanden från experter som recenserar. 

 

Electronic Word of Mouth 
Tack vare utvecklingen av teknologin har användningen av WOM växt (Kim, Lim & Brymer, 

2014). Eftersom internet har blivit mycket mer lättillgängligt så har även recensioner blivit 

enklare att sprida, där konsumenter är snabba med att skriva om sina upplevelser och åsikter 

(ibid.). Spridningen av WOM via elektroniska apparater har fått benämningen electronic 

Word of Mouth (förkortas till e-WOM hädanefter). Vidare i detta avsnitt förklaras hur e-

WOM används av konsumenter respektive företag för att skapa en större förståelse för varför 

det används i ekonomiska syften. 

 

Konsumenters användning av e-WOM 
Consumer Generated Media (konsumentgenererade media, förkortas till CGM) definieras 

som en plattform på internet där användare skapar sitt eget innehåll som sedan blir tillgängligt 

för andra användare på internet (Ayeh, 2014). Utvecklingen av CGM på internet har gjort det 

möjligt att dela med sig av sina synpunkter och upplevelser i ett globalt nätverk (Yoo & 

Gretzel, 2011). Några exempel på konsumentgenererade medier är bloggar, diskussionsforum, 

podcasts och interaktiv bredbands-tv där konsumenter använder sig av dessa plattformar för 

att diskutera bland annat sina kundupplevelser (ibid.). Under de senaste åren har CGM 

använts mer frekvent inom marknadsföring i form av e-WOM (Yoo & Gretzel, 2011). Istället 

för att kommunicera till ett fåtal människor åt gången enligt traditionell WOM så läggs 

omdömen upp på olika elektroniska webbplatser för allmänheten (Manero et al., 2015). 
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Vidare berättar författarna att konsumenter läser recensioner för att ta hjälp vid ett 

besluttagande, så de inte köper något som inte tillfredsställer behovet och därmed önskar de 

garantera värde för pengarna (ibid.). 

 

Den mest framträdande formen av reserelaterade CGM och e-WOM är recensioner på internet 

(Yoo & Gretzel, 2011). Inom hotellbranschen söker sig resenärerna till webbplatser eller 

turistbloggar som ger dem chansen att granska och utvärdera de mest frekvent använda hotell 

för att lära sig av andras erfarenheter (Casaló, Flavián, Guinalíu, & Ekinci, 2015). Dessa 

recensioner har visat sig vara mycket tillförlitliga för att tillhandahålla konsumenter med en 

mängd fördelar (Yoo & Gretzel, 2011). Exempel på sådana fördelar är känslor av aktivt 

deltagande, tillfredsställelse, mer konkreta förväntningar samt att det skapas ett större 

förtroende innan ett köpbeslut fattas (ibid.). Det finns även oenigheter kring användningen av 

e-WOM och om det är trovärdig då sändaren inte är känd för mottagaren, vilket innebär att 

mottagaren måste förlita sig på att sändaren är ärlig (Manero et al., 2015). Det vill säga att ett 

framgångsrikt rekommendationssystem som e-WOM bygger på förtroende för CGM (ibid.).  

 

Företags användning av e-WOM 
Även företag kan använda sig av e-WOM för att nå ut till gamla, nuvarande eller presumtiva 

konsumenter (Manero et al, 2015). Företags mål med e-WOM är att få många konsumenter att 

skriva om sina produkter, då det leder till att presumtiva konsumenter influeras och uppmanas 

till köp (Vermeulen & Seegers, 2009). Genom att konsumenter delar information om en eller 

flera produkter kan företag arbeta med att förbättra sig och sina produkter genom konstruktiv 

kritik samt genomföra en konsumentanalys för en bättre produktutveckling (Herrero et al., 

2015). Studien utförd av Manero et al. (2015) visar att bearbetning av kritik för en bättre 

produktutveckling och nöjdare gäster resulterar i en ökad lönsamhet för hotell i form av ökat 

antal bokningar. Hotell kan använda sig av detta för att positionera sig på internet och nå ut 

till flera presumtiva gäster med en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi (Manero et al., 

2015).  

 

E-WOM förbättrar även kundtillfredsställelse beroende på till vilken grad gästers behov och 

förväntningar möts av hotell (ibid.). De hotell som får positiv feedback har dubbelt så stor 

chans att få sina rum bokade jämfört med hotell som får negativa kommentarer (Vermeulen & 

Seegers, 2009). E-WOM bidrar även till ökad lönsamhet på både kort och lång sikt, då det 

skapar högre intäkter och kundlojalitet i form av återkommande och nöjda gäster (Villanueva 
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et al., 2007; Vermeulen & Seegers, 2009; Manero et al., 2015). Studier utförda av Manero et 

al. (2015) visade att 87 % av respondenterna anser att hotell får en bättre image när ledningen 

svarar på positiva såväl som negativa recensioner. Det visar att hotellet är villigt att förbättra 

sig och att de lyssnar på gästernas åsikter (ibid.).  

 

Det som är problematiskt med recensioner för både företag och gäster är att båda parterna kan 

manipulera recensionsforum med positiva eller negativa kommentarer om en viss produkt 

eller hotell (Manero et al., 2015). Detta har en stor effekt då missnöjda konsumenter skriver 

recensioner i syfte att avråda de presumtiva konsumenterna från ett köpbeslut, då deras 

erfarenhet av produkten inte levde upp till förväntningarna (ibid.). 

 

TripAdvisor 
TripAdvisor är den största websidan för resenärer och gäster där de delar med sig av sina 

upplevelser och rekommendationer (TripAdvisor, 2016; Tsao et al., 2015; Vásquez, 2010). 

Websidan används i 45 länder med över 375 miljoner unika besökare varje månad och 

innehåller mer än 320 miljoner recensioner om fem miljoner verksamheter inom hotell- och 

restaurangbranschen (TripAdvisor, 2016). Studier har visat att människor oftast enbart läser 

de första tre-fem raderna i en recension, därför är det viktigt att recensioner ska vara korta och 

belyser det viktigaste först (Tsao et al., 2015). Undersökningen som är utförd av Tsao et al. 

(2015) i Taiwan visar att 80 % av resenärerna läser recensioner innan ett köpbeslut och 53 % 

medger att de inte skulle vilja boka ett hotell som inte har några recensioner alls. Eftersom 

hotellutbudet har blivit stort i städer så är det svårt för gäster att urskilja och utvärdera de 

olika hotellen och faciliteterna (Tsao et al., 2015). Därför söker de efter mycket information 

från externa källor i form av gästrecensioner utöver hotells interna marknadsföringskällor 

(ibid.).  

 

TripAdvisors trovärdighet 
Studien utförd av Jeacle och Carter (2011) visade att förtroendet för TripAdvisor är stort 

bland sina användare. Det beror på att gäster upplever att de känner igen sig i andras 

upplevelser men även för att resenärer är opartiska till skillnad från anlitade recensenter 

(Vermeulen & Seegers, 2009; Tsao et al., 2015). Det finns ingen trovärdighet i en recension 

förrän flera recensioner påpekar samma kritik, det är då de presumtiva gästers köpbeteende 

påverkas (Tsao et al., 2015). Undersökningen som är utförd av Tsao et al. (2015) visar att 

recensioners kvantitet spelar en stor roll för trovärdigheten av innehållet. Slutsatsen i deras 
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undersökning visade att ju fler recensioner hotell har på TripAdvisor desto större trovärdighet 

skapas det för innehållet, som i sin tur påverkar ett köpbeslut (Tsao et al., 2015). Studien 

visade även på att 80 % av undersökningens respondenter vänder sig till TripAdvisor för att 

samla in information innan de genomför ett köp (ibid.). Författarna indikerar att 

recensionernas påverkan på köpbeteende också beror på gästers nationalitet (ibid.). De kom 

fram till att undersökningen i Taiwan gav en högre frekvens för påverkat köpbeteende än en 

annan undersökning som utfördes i Storbritannien. De hävdar att det beror på psykologiska 

faktorer som grupptryck och individualism i olika kulturer (ibid.). I Sverige påverkas 

konsumenters köpbeteende av recensioner i samband med hur aktiva de är på internet enligt 

studien av Hagberg och Wångnell (2014). Detta eftersom författarna hittade ett signifikant 

samband mellan sociala mediers trovärdighet, traditionell marknadsföring och svenska 

konsumenter, vilket beror på grupptryck enligt Hagberg och Wångnell (2014). 

 

O’Connors (2010) undersökning visade även att TripAdvisor granskar alla recensioner för att 

skapa en större trovärdighet. De följer sina regler noga och är hårda med misstänksamma 

recensioner som inte är realistiska (ibid.). Därför skriver O’Connor (2010) att hotell inte ska 

frukta gäster som hotar med att skriva falska recensioner. Även Vásquez (2010) skriver att det 

är uppenbart när en recension är trovärdig eller ej. De som skrivit om minst ett positivt 

attribut i ett klagomål anses vara vettiga och trovärdiga då gästen visar vad denne uppskattade 

med hotellet (ibid.). TripAdvisor har dessutom en funktion där användare kan bedöma om 

recensionen var hjälpsam i köpbeslutet och därmed kan de bekräfta trovärdigheten enligt Tsao 

et al. (2015). Om recensionen var hjälpsam indikerar det att de som påverkades av 

recensionen fick en likadan uppfattning av hotellet (ibid.). 

 

Image 
Ett stort attribut som väger in i presumtiva gästers köpbeslut är hotells image (Vermeulen & 

Seegers, 2009). Image är ett begrepp som omfattar en tro, en idé eller ett intryck som en 

individ har om en specifik produkt eller plats (Ro, Lee & Mattila, 2013). För hotell är den 

image som skapas bland CGM av stor vikt då det påverkar gästers uppfattning av hotellet 

(ibid.). Enligt Ro et al. (2013) finns det två processer som påverkar image, den organiska och 

den medförda processen. Den organiska processen skapas genom massmedia som exempelvis 

CGM medan den medförande processen skapas genom företags officiella och professionella 

kommunikationskanaler (ibid.). Företag har begränsad kontroll över den organiska processen 

enligt Ro et al. (2013), men de har en större förmåga att kunna påverka den medförda 
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processen. Tidigare har andra kognitiva aspekter så som pris och service spelat stor roll vid 

val av hotell men enligt en ny studie av Ro et al. (2013) har det visats att andra 

känslobaserade faktorer har en ännu starkare effekt på gästers val av hotell. Exempel på 

sådana faktorer är bland annat recensioner, bilder och korta filmklipp på exempelvis 

TripAdvisor (Ro, Lee & Mattila, 2013).  

 

Image på TripAdvisor 
Innan utvecklingen av CGM bestämde företag om vad som publicerades i 

marknadsföringssyfte och avgjorde vad för information som visades för konsumenter, för att 

skapa en bra image (O’Connor, 2010). Detta har försvårats på grund av CGM därför att vem 

som helst kan publicera information om verksamheten i dagsläget (ibid.). Exempelvis delar 

konsumenter med sig av bilder som visar något bra eller något mindre bra som influerar andra 

gästers intryck av hotells image (O’Connor, 2010). Hotell bör ta detta på allvar då deras 

professionella marknadsföringkampanjer kanske inte når gästen innan det är för sent menar 

O’Connor (2010). Hotell kan inte påverka det som skrivs om dem på TripAdvisor, men de 

kan arbeta med hur de hanterar det för att förbättra sin image (ibid.). Vidare menar O’Connor 

(2010) att hotell kan arbeta förebyggande mot att få dåliga recensioner som försämrar deras 

image. Detta kan de göra genom att exempelvis lösa gästers klagomål på plats så de inte tar 

med sig sina dåliga erfarenheter till TripAdvisor (ibid.). 

 

Betyg på TripAdvisor 
TripAdvisor är även användbart för resenärer som vill jämföra olika alternativ inför ett 

köpbeslut. Jeacle och Carter (2011) skriver att hotells finansiella resultat påverkas direkt av 

vilket betyg resenärer ger dem på TripAdvisor. Edwin et al. (2015) påstår också att betyget 

påverkar resenärers köpbeslut, framförallt de hotell som har ett högt betyg, vilket uppmanar 

till flera bokningar. Tsao et. al (2015) visar hur hotell kan påverka betyget genom att 

exempelvis svara på recensioner. De indikerar även att hotell som brukar svara på recensioner 

har en högre ranking på TripAdvisor än hotell som inte svarar (ibid.). Vidare har Tsao et al. 

(2015) och O’Connor (2010) skrivit att hotell som tar sig tiden att svara på recensioner 

påvisar en professionell klagomålshantering samt ett bra servicebemötande, därför får de ett 

högre betyg. Detta anser O’Connor (2010) vara en utmaning för hotelledningen eftersom det 

krävs rätt strategi för att hantera recensioner. 
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Varumärke på TripAdvisor 
Vermeulen och Seegers (2009) indikerar att väletablerade varumärken inom hotellbranschen 

inte är lika känsliga för det som skrivs på TripAdvisor och betyget de får, eftersom deras 

image är tillräckligt välkänd. Vanligtvis har större väletablerade hotellkedjor en internationell 

standard som de måste leva upp till och därför ifrågasätts deras image inte lika mycket (ibid.). 

Däremot kan det negativa som skrivs på TripAdvisor vara mer skadligt för icke-etablerade 

hotell då det inte finns tillräckligt med extern information ännu, skriver Vermeulen och 

Seegers (2009). De menar att det inte är tillräckligt många gäster som har recenserat om 

hotellet än och därför är det svårt att skapa en uppfattning av imagen utifrån det. Därför är 

viktigt med kvantiteten på recensioner, eftersom det visar om hotellet är frekvent besökt av 

andra resenärer (Edwin et al., 2015; Tsao et al., 2015). 

 

Klagomålshantering och kundnöjdhet 
Edwin et al. (2015) konstaterar att bra klagomålshantering minskar antalet negativa 

recensioner som skadar hotells image på TripAdvisor. Vidare menar de att hotelledningen 

behöver hitta strategier för att skapa positiva relationer till gästerna på sådana recensionssidor, 

då det påverkar betyg på TripAdvisor. Även Tsao et al. (2015) anser att det är viktigt med 

klagomålshantering för en bra image. Enligt dem ska hotelledningen arbeta förebyggande mot 

negativa recensioner genom att hantera gästens klagomål på plats innan det sprids negativa 

upplevelser externt (Tsao et al., 2015; O’Connor, 2010). Studien som är utförd av Manero et 

al. (2015) visar att klagomålshantering och bearbetning av kritik resulterar i nöjdare gäster 

och därmed flera positiva recensioner som har en positiv påverkan på presumtiva gästers 

köpbeslut. 

 

Köpprocessen 
Varje konsument som ska ta ett köpbeslut genomgår en köpprocess (Dahlén & Lange, 2003). 

Denna köpprocess består av olika steg från att konsumenter identifierar ett behov till att de 

hittar ett alternativ som passar behovet bäst (ibid.). Vidare förklarar Dahlén och Lange (2003) 

att konsumenters köpprocess består av behovsidentifikation, informationssökning, 

alternativutvärdering, köp och utvärdering av köp. Författarna påvisar att det är viktigt att 

ledningsgrupper i företag har en god förståelse för denna process, för att kunna påverka 

konsumenter med sin marknadsföring (ibid.). Köpprocessen avslutas med en utvärdering av 

köpet, genom exempelvis en recension vilket i sin tur påverkar nya, presumtiva konsumenter 

(ibid.). 
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Köpprocess inom hotellbranschen  
Inom hotellbranschen är det tre olika steg gäster genomgår innan valet av hotell (Vermeulen 

& Seegers, 2009). Första steget handlar om gästers medvetenhet om utbudet och vilka 

alternativ som finns. I detta steg blir presumtiva gäster influerade av varumärkesspridningen 

och företags egen marknadsföring (ibid.). Nästa steg handlar om fundersamhet kring 

alternativen där det ena verkar mer attraktiv än det andra skriver Vermeulen och Seegers 

(2009). Sista steget innefattar beslutstagandet, där de potentiella gästerna letar efter extern 

information, till exempel recensioner (ibid.). Författarna indikerar att ett köpbeslut har störst 

chans till att bli influerad vid det tredje steget i köpprocessen, då gäster letar efter andra 

personers produkterfarenheter (Vermeulen & Seegers, 2009). Tack vare CGM finner de 

presumtiva gästerna stor tillgänglighet till andras produkterfarenheter i form av recensioner, 

för att sedan fatta beslut om ett köp (O’Connor, 2011).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur gästers köpbeslut och hotells image 

påverkas av recensioner. Examensarbetet avgränsar sig till TripAdvisor eftersom de är den 

största websidan för recensioner skrivna av resenärer, vilket är relevant för arbetets 

huvudområde. 

 

Frågeställningar 
• Hur trovärdiga är recensioner på TripAdvisor? 

• Hur hanteras recensioner av en hotelledning och hur åstadkommer de en bra image på 

TripAdvisor? 

• Hur påverkar recensioner, image och köpbeslut varandra? 

 

 

Metod och material 
I studien har det använts av både en kvalitativ och kvantitativ metod i form av tre intervjuer 

och en enkätundersökning. Det har även utförts databassökningar av vetenskapliga artiklar, 

för att analysera tidigare forskning inom ämnet till den teoretiska bakgrunden. Nedan följer 

beskrivningar om hur och varför metoderna har använts i detta examensarbete. 
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Litteratur- och databasinsamling 
Insamling av data för bakgrunden utfördes genom vetenskapliga artikelöversikter från utvalda 

databaser. Genom att använda en sökmatris (se bilaga 1) tillsammans med nyckelord och 

citationstecken blev det enklare att sortera urvalet i sökningarna. Bryman (2011) visar på att 

det är viktigt med specifika nyckelord för att kunna hitta den mest relevanta informationen 

bland alla vetenskapliga artiklar. De fem nyckelorden som valdes för denna studie var: 

TripAdvisor, e-WOM, recensioner, image och köpbeslut. De elektroniska databaserna som 

användes var Summon, Science Direct, Leisure Tourism och Taylor & Francis Online. Dessa 

typer av databaser är en viktig källa eftersom det ger författare tillgång till vetenskapliga 

artiklar i fulltext (Bryman, 2011). 

 

Metodval 
Flermetodsforskning 
Det fanns många fördelar med att använda en flermetodsforskning i detta arbete. Genom att 

kombinera både kvalitativa metoder och kvantitativa metoder så bildades en analys-

triangulering där båda metoderna stärkte varandra (Patel & Davidson, 2011). Respektive 

forskningsmetod har sina fördelar och svagheter och genom att kombinera dem så bildades en 

kompensation där metodernas styrkor respektive svagheter slogs ut av varandra (Bryman, 

2011). Genom att ha tillämpat både kvalitativ och kvantitativ metod så gav det en mer 

fullständig bild av arbetet då det undersöktes utifrån två perspektiv, företags samt 

konsumenters perspektiv. Processen för båda dessa metoder var olika, kvalitativa metoder 

förklarade en upplevd händelse och kvantitativa metoder förklarade strukturer ur det sociala 

samspelet (ibid.). Därför användes dessa i kombination för att skapa en tydligare validitet och 

stärkte resultatets transparens i undersökningen.  

 

Kvalitativa metoder 
Den kvalitativa metoden som användes var i form av tre enskilda intervjuer som utfördes med 

tre personer ur en ledningsgrupp på ett hotell. Ledningsgruppen på det utvalda hotellet bestod 

av sju personer varav fem avdelningschefer, biträdande hotelldirektör och hotelldirektören. 

Intervjuerna med de tre personerna utfördes för att skapa en större förståelse för hur 

hotellverksamheten ser på recensioner, TripAdvisor och hur deras image påverkas. 

Intervjustrukturen som användes var semistrukturerade intervjuer enligt Brymans (2011) 

struktur, som gav mer personliga svar då respondenten kompletterade de strukturerade 
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frågorna med öppna frågor och svarade med mer beskrivande uttalanden. Det bör även 

noteras att respondenterna har svarat personligt, vilket inte behöver betyda att det är det 

uttalade korrekta svaret på frågorna, enligt Patel och Davidson (2011). 

 

Kvantitativa metoder 
Patel och Davidson (2011) förklarar att kvantitativ forskning innebär mätningar av 

databasinsamling och metoder för hur bearbetning av statistik ska genomföras. Den 

kvantitativa metoden som användes i denna studie var en enkätundersökning. En 

enkätundersökning rekommenderas ställa korta och preciserade frågor där svaren är ja eller 

nej och ställs till ett större antal respondenter där svaren räknas ihop för att ge generella svar 

på de givna frågorna enligt Bryman (2011). Det fanns tre huvudsakliga anledningar till varför 

det var relevant med mätningar i den kvantitativa undersökningen som lyder enlig Brymans 

(2011) principer. Först och främst förenklade det att beskrivningen av små skillnader mellan 

de olika svarsfrekvenserna i kategorierna. För det andra ansågs det att mätningarna gav ett 

konsekvent verktyg för att mäta skillnaderna och slutligen gav mätningarna en bra grund för 

exakta beräkningar i sambandsanalyser för ökat validitet.  

 

Material 
Intervjuer 
Efter databassökningen bestämdes ett datum för att besöka ett hotell i syfte att utföra de tre 

intervjuerna. Innan mötet skapades det en gemensam intervjuguide för alla tre intervjuerna (se 

bilaga 3). Första intervjun genomfördes till hotellets receptionschef som besvarade frågor 

kring hur hotellet kan påverka det som skrivs om dem i recensioner. Andra intervjun var med 

hotelldirektörens personliga assistent som ansvarar över att svara på recensioner, för att se hur 

denne hanterar recensioner och trovärdigheten i dem. Tredje respondenten var den biträdande 

hotelldirektör där fokusen riktades mot hotellets image på TripAdvisor och om det påverkar 

deras finansiella resultat. 

 

Enkäter 
För att få svar på enkäter skickades de ut till allmänheten via sociala medier, vilket 

underlättade att få en större svarsfrekvens eftersom enkäten delades på Facebook, 

diskussionsforum för resor och arbetsrelaterade medier som Linkedin. Enkäterna skapades 

med verktyget EyeQuestion som analyserar svaren och redovisar statistik för att ge en större 

överblicksbild av resultatet. Analysverktyget påvisade dessutom signifikansnivån på svaren, 
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som visade sambandet mellan respondenternas svar och att de inte var slumpmässiga för ett 

trovärdigt resultat. För att resultatet skulle bedömas som signifikant krävdes ett värde av 0,05 

eller mindre enligt Nilsen (muntlig uppgift, 2016). Ord som köpbeslut, köpprocess och image 

undveks i enkäten för att respondenterna inte skulle bli förvirrade då alla inte förstår 

innebörden av dessa begrepp och tolkar dem på olika sätt. Istället för dessa begrepp användes 

ord som informationssökning, köp, bokning och uppfattning av företagets varumärke. 

 

Urvalsprocessen 
Kvalitativ materialinsamling 
Inför den kvalitativa metoden i form av tre intervjuer valdes ett hotell som både uppsatsens 

författare har en nära anknytning till. Hotellet är verksam i en stor stad och har ett starkt 

varumärke med mycket recensioner på TripAdvisor. De har ett bra betyg och är med i topp 20 

bland stadens bästa hotell enligt TripAdvisor och resenärer. De tre intervjupersonerna valdes 

ut noggrant eftersom studiens författare har kunskap om vilka personerna är och vad deras 

arbetsuppgifter består av eftersom det är högst relevant för examensarbetets ämne.  

 

Kvantitativ materialinsamling 
Inför den kvantitativa metoden krävdes det mindre planering. Eftersom alla personer är en 

konsument av något slag var enkätundersökningen öppen för alla som önska delta i en 

undersökning kring deras köpbeteende influerad av recensioner. I enkäten fanns det även 

frågor om konsumenternas köpbeteende kring TripAdvisor och bokning av hotell. Därför 

annonserades enkätundersökningen ut på reseforum till en riktad målgrupp, för att få ett bättre 

urval som ger reliabelt material kring frågor om köpbeslut inom hotellbranschen. 

 

 

Metod för analys av data 
Planeringen av dataanalyser är viktigt skriver Bryman (2011), eftersom det ska finnas en klar 

bild av hur den insamlade informationen ska analyseras. Det han menar är att ens 

tillvägagångssätt påverkas av vilken form av dataanalys som ska tillämpas. Därför har 

följande två analysmetoder valts ut för detta arbete. 
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Kvalitativ dataanalys 
En svårighet med kvalitativa metoder är att det blir mycket material under kort tid skriver 

Bryman (2011). Författaren menar att ett stort material som bygger på tolkningar och 

beskrivningar försvårar processen att skriva en tydlig analys. Därför analyserades materialet 

enligt Brymans (2011) kodningsprocess som bestod av utsatta tema för varje svar som 

därefter kategoriseras.  

 

För att få fram de olika kategorierna och det slutgiltiga temat så genomfördes även en 

innehållsanalys. Innehållsanalysen användes enligt Adolfsson och Kennes (2013) modell för 

att ge en helhetsuppfattning av den kvalitativa metoden (se figur 1). Hela meningar valdes ut 

ur intervjuerna för att bilda meningsenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa 

meningsenheter filtrerades till kondenserade meningsenheter som ger kontentan av den frågan 

som ställdes (ibid.). Därefter förkortades de kondenserade meningsenheterna till koder som 

lyfte fenomen ur meningarna (ibid.). Dessa koder skapade tillsammans en röd tråd som 

delades in i kategorier som gav ett fullständigt uttryck av innehållet i texten (ibid.). Slutligen 

togs ett tema fram genom att hitta underliggande meningar ur de givna kategorierna (ibid.). 

 
Meningsenheter	   Kondenserade	  

meningsenheter	  
koder	   Kategorier	  	  

	  
	  

Tema	  

 

Figur 1. Innehållsanalys enligt Adolfsson och Kenne (2013). 

 

Kvantitativ dataanalys 
En kvantitativ dataanalys brukar förekomma sent i undersökningsprocessen (Bryman, 2011). 

Däremot ska beslutet om hur analysen ska utföras inte uppskjutas till när allt material är 

insamlat, då det inte går att tillämpa vilken teori som helst på datamängden (ibid.). Eftersom 

det förekommer användning av enkäter i denna uppsats så tillämpades en univariat analys, 

vilket innebär en analys av en svarsvariabel i taget (Bryman, 2011). Utefter den analysen 

användes diagram, då den metoden är lätt att tolka och förstå resultatet enligt Bryman (2011). 

För detta arbete har det använts av cirkeldiagram för att visa resultatet i storlek på andelen av 

svaren, för att läsaren ska få en tydlig uppfattning av enkätsvarens resultat. 
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Etisk planering för studiens genomförande 
I detta kapitel diskuteras och motiveras val av de etiska aspekterna i detta arbete för att skapa 

en tillförlitlighet från de respondenter och deltagare som medverkar i undersökningen. Det är 

av stor vikt att ta hänsyn till deltagarnas rättigheter i en undersökning och visa respekt för 

deras önskemål (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

 

Etikregler 
Patel och Davidson (2011) skriver att de etiska kraven för en undersökning i ett 

forskningsarbete är strikta. De belyser även att mindre undersökningar som uppsatsarbete bör 

reflektera noga över de forskningsetiska aspekterna (ibid.). Vidare skriver författarna att 

vetenskapsrådet har formulerat fyra grundregler som undersökningar inom humaniora och 

samhällsvetenskap ska ta hänsyn till. Dessa fyra krav lyder som följande: Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). 

Informationskravet handlar om att informera deltagare i undersökningen om syftet med 

studien för att de ska själva kunna bestämma om de vill medverka, för att även uppfylla 

samtyckeskravet (ibid.). Har dessa två krav uppfyllts ska deltagarna bli garanterade över att 

alla uppgifter som de lämnar i undersökningen kommer att behandlas med konfidentialitet och 

sekretess enligt konfidentialitetskravet (ibid.). Slutligen skriver Patel och Davidson (2011) om 

att arbetet ska uppfylla nyttjandekravet som försäkrar deltagarna om att alla insamlade 

uppgifter endast används i undersökningsändamål.  

 

Etisk planering 
Den etiska planeringen för denna studie utgår främst från Patel och Davidsons (2011) 

beskrivning av de fyra etiska principerna i både den kvalitativa samt kvantitativa insamlingen. 

Dessa principer används i samband med Brymans (2011) tillvägagångssätt för att säkerställa 

att de etiska reglerna följs. Uppsatsens författare ska garantera att punkterna nedan tydliggörs 

i informationsbladen som hittas i bilaga 2 och 4. Deltagarna och respondenterna ska förstå: 

• Vad undersökningen handlar om och vad syftet är 

• Vilka det är som utför undersökningen 

• Vad som begärs av de som medverkar och hur lång tid det tar 

• Att deras medverkan är frivillig och att de när som kan avsluta sin medverkan 

• Att deras privatliv skyddas och att de är anonyma 

• Att inga osanningar förekommer i undersökningen 
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• Att informationen de överlämnar är konfidentiell  

• Att resultaten förmedlas till de som vill ta del av det 

 

 

Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av de tre intervjuerna på ett hotell och 

enkätundersökningen med 250 respondenter som besvarade frågor kring hur recensioner 

påverkar deras köpbeslut.  

 

Intervjuer 
På det utvalda hotellet är huvudansvaret för TripAdvisor uppdelat i två delar. Först har de en 

ansvarig person som arbetar med sociala medier och uppdaterar hotellets sida på TripAdvisor 

med information och bilder. Därefter är det hotelldirektören och dennes personliga assistent 

som svarar på de inkommande recensionerna och reder ut negativa recensioner. De tre 

personerna som intervjuades från ledningsgruppen svarade att de arbetar mellan 5–30 minuter 

om dagen med recensioner på TripAdvisor och att uppgifterna delas upp i olika 

arbetsområden mellan olika personer. Receptionschefen berättade att denne läser recensioner 

för att se vad gästerna tycker om hotellet och deras service, men även vad för brister som 

hotellet inte lyckades fånga upp under gästens vistelse. Hotelldirektörens personliga assistent 

arbetar varje dag med att kontrollera de interna systemen där alla recensioner samlats ihop 

från olika sidor som TripAdvisor, Booking.com, Expedia, Google och många fler. Assistenten 

läser igenom alla nya recensioner för att sedan skicka dem vidare till de olika avdelningarna 

och därefter till hotelldirektören som svarar på recensionerna. Den biträdande hotelldirektören 

samarbetar med hotelldirektörens personliga assistent med att analysera recensioner som de 

har fått, för att skapa en uppfattning av hotellets image och den upplevda kundnöjdheten.  

 

Recensioner  
Receptionschefen berättade att det vanligaste som skrivs om i recensioner på TripAdvisor är 

gästernas upplevelse av service, städning och restaurang på hotellet. Anledningen till att 

gäster skriver recensioner är för att de önskar skapa en reaktion från hotellet så att de kan 

förbättra sig, sa receptionschefen. Därför tyckte denne att hotelledningen måste ta hänsyn till 

nästan allt som skrivs, vare sig det är bra eller dåligt och måste svara på alla recensioner för 

att bekräfta att de har läst samt tagit till sig av kritiken. Hotelldirektörens personliga assistent 
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nämnde att gästerna inte känner till vikten av recensioner då det används som ett mätverktyg 

för att kvaliteten på avdelningarna i hotellet. Det händer även att gäster nämner personal vid 

namn i recensioner vilket uppskattas då det är enklare att identifiera gästen och analysera 

händelsen, enligt den personliga assistenten till hotelldirektören. 

 

Enligt den biträdande hotelldirektören finns det en uttalad strategi för att uppmuntra gäster att 

skriva om sin vistelse för att influera presumtiva gäster, via exempelvis TripAdvisor. 

Respondenten förklarade att hotellets strategi är att personalen skapar en personlig kontakt 

med sina gäster, vare sig det är under in- eller utcheckning, restaurangen eller någon 

annanstans på hotellet. Detta eftersom de vill fråga gäster om det har varit något som har varit 

bra eller mindre bra, ifall det är något som varit sämre än förväntat så uppmärksammar 

personalen det och ser till att de blir nöjda. Vidare berättade den biträdande hotelldirektören 

att gäster som har varit eller blir nöjda med sin vistelse ska bli uppmuntrade till att skriva en 

recension på TripAdvisor, för att dela sin upplevelse av personalen. Respondenten berättade 

även om att det finns visitkort som delas ut i receptionen och restaurangen, som informerar 

gäster att de kan skriva om hotellet på sociala medier och på TripAdvisor.  

 

Enligt den biträdande hotelldirektören är det kortsiktiga målet med TripAdvisor att effektivt 

hantera recensioner för att skapa en bättre produkt. Det långsiktiga målet är däremot att ge 

gästen en så bra bild av hotellets produkt. För att hotellet ska nå sitt mål så gäller det att aktivt 

arbeta med recensioner så hotellet kan förbättra den slutgiltiga produkten, enligt 

respondenten. Genom att leta efter tecken där gästerna kan vara missnöjda så går det att 

förebygga att det skrivs dåliga recensioner som påverkar hotellets image på ett negativt sätt.  

 

Klagomålshantering 
Negativa recensioner har enligt hotelldirektörens personliga assistent en större påverkan och 

når vanligtvis ut till flera jämfört med positiva recensioner. Däremot blir det lättare för 

presumtiva gäster att genomföra ett köpbeslut ifall de inte har någon tidigare uppfattning om 

ett hotell än. Det finns därför ingen bra strategi för att hantera klagomål på internet, sa 

hotelldirektörens personliga assistent. Det bästa som hotellet kan göra är att försöka 

förebygga klagomål innan de kommer ut på recensionssidor som TripAdvisor, berättade 

assistenten. En stor anledning till varför det inte finns någon strategi för hur negativa 

recensioner hanteras är för att gästerna skriver anonymt, vilket gör att det är svårt att koppla 

ihop tidigare gäst med recensionen. Ifall det går att identifiera gästen så går det att analysera 



	   22 

händelsen lättare svarade assistenten, därför hänvisas de missnöjda gästerna att höra av sig till 

hotellet så allting kan redas ut internt innan det sprids på sociala medier. 

 

När en negativ recension kommit in så analyseras den av hotelldirektörens personliga 

assistent som därefter kontaktar den avdelning som nämns samt frågar ifall de känner igen 

händelsen och varför det inträffade. Recensionen analyseras för att bekräfta att den är 

trovärdig, därefter så besvarar hotelldirektören recensionen så att alla kan läsa att hotellet har 

gjort något åt det, konstaterade assistenten. Vanligtvis så erbjuds lösningar i form av 

kompensation där gäster kan komma tillbaka till ett rabatterat pris eller en eventuell 

uppgradering, enligt respondenten. Den biträdande hotelldirektören konstaterade även att 

ungefär fyra av fem gäster ger hotellet en chans till efter ett svar på sitt klagomål. Vidare 

berättade denne att det finns fall då det har gått riktigt illa och då gästen har i åtanke att skada 

hotellet och avråda presumtiva gäster, dessa gäster är väldigt svåra att vända. 

 

Image  
Hotelldirektörens personliga assistent tyckte att recensioner påverkar hotells image i hög grad 

då det är många gäster som hör av sig till hotellet och säger att de har läst recensioner om 

hotellet och att de är intresserade av att boka rum. Detta har gett hotell en helt egen kanal till 

ett större antal presumtiva gäster än den andel användare som skriver på TripAdvisor 

berättade assistenten. Den biträdande hotelldirektören instämde att TripAdvisor är en bra 

måttstock för hotell att jämföra sig med sina konkurrenter och även se vad gäster värderar 

mest under sin vistelse. Vare sig ett hotell tillhör en stor kedja eller inte så påverkas deras 

image starkt av negativ kritik enligt den biträdande hotelldirektören. Däremot så är det lättare 

för större kedjor att hamna bra till från första början då det redan finns en uttalad image, 

medan ett nyöppnat hotell behöver mer tid innan de kan börja få flera bra recensioner och 

därmed en högre ranking, svarade respondenten. Vidare berättade denne att TripAdvisor har 

gjort en förändring under de senaste åren kring hur hotellen rangordnas. Tidigare har det varit 

så att hotell har rangordnats efter antal femstjärniga recensioner vilket ledde till att de hotell 

som övertalade flest gäster att recensera hamnade högre upp på listan. Nu är det förändrat till 

antal recensioner i förhållande till antalet rum de har, vilket ändrar rangordningen enligt den 

biträdande hotelldirektören. 

 

Hotelldirektörens personliga assistent indikerade att det inte kan förekomma några icke 

trovärdiga recensioner som har avsikten att skada hotells image. Eftersom det är för 
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tidskrävande för företag och ifall det framstår att det är en bluff så går det lätt att anmäla 

recensionen direkt till TripAdvisor, svarade assistenten. Den biträdande hotelldirektören sa 

däremot att det förekommer påhittade recensioner och att det känns orättvist för hotell som 

gör ett bra jobb, som inte blir uppskattade eftersom de inte tar till olika metoder som 

genererar flera positiva recensioner. 

 
Köpbeslut 
TripAdvisor har sedan den introducerats fått en mycket stor roll i antalet gäster som väljer ett 

hotell enligt receptionschefen. Websidan används mest för att hitta information om vilken 

rangordning hotellen i området har och ifall de har många bra recensioner, motiverade denne 

sitt svar med. Enligt receptionschefen så har sociala medier i allmänhet en hög 

påverkningsgrad på presumtiva gäster då flödet uppdateras konstant, vilket kräver att 

personalen måste vara fokuserade på att vara professionella under alla situationer som 

uppstår. Vidare berättade denne att det syns en tydlig koppling mellan TripAdvisor, 

recensioner och gästernas köpbeslut kring hotell.  

 

Nedan följer en innehållsanalys enligt Adolfsson och Kennes (2013) modell som 

sammanfattar de tre intervjuerna för att ge en överblick över resultatet. 

 
Figur 2: Innehållsanalys enligt Adolfsson och Kenne (2013). 
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Enkäter 
Resultatet av de 250 enkäterna som besvarades visade att det är främst yngre personer mellan 

16–25 år som har deltagit i undersökningen och ett bortfall på 16 personer uppstod efter fråga 

fyra i enkäten, då den uppfattades komplicerad på grund av rangordningsmetoden. 

Analysverktyget för enkäterna visade att resultatet är signifikant och därmed redovisar 

undersökningen tillförlitlig information.  

 

Recensioner och köpbeslut 
I enkätundersökningen fanns det tre specifika frågor kring recensioner och hur 

respondenternas köpbeslut påverkas av det som skrivs på internet. Nedan i diagram 1–4 

redovisas svaren följt av en sammanfattning av vad deltagarna fyllde i för motivation kring 

svaren. 

 

Brukar du söka efter information på internet innan du köper en produkt?

 
Diagram 1. Respondenternas svar kring informationssökning 

	  

Respondenterna motiverade sina svar med att det beror på vad för produkt det är och att de 

oftast söker efter mer information kring produkter som elektroniska prylar, skönhetsprodukter 

och om det kostar mer än 500 kronor. De svarade att de söker efter information på internet 

eftersom de vill införskaffa sig mer kunskap om produktkvaliteten och om den fungerar på det 

önskade sättet samt för att undersöka om produkten är prisvärd. Vidare motiverade de svaren 

med att dem använder internet även för att läsa om WOM, jämföra priser, jämföra 

varumärken samt för att läsa om produkten är värd att köpa då utbudet är stort.  

 

Har du någonsin skrivit en recension på internet? 

Ja 

Ibland 

Nej 
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Diagram 2. Respondenternas svar kring att skriva recensioner. 
	  

De som svarade nej motiverade sina svar med att de inte har tid, energi eller ett intresse för att 

recensera en produkt trots att de använder sig frekvent av andras recensioner. Vissa svarade 

att de blir omotiverade till att skriva en recension när de måste bli medlemmar och registrera 

sig först, de vill att det ska vara lättillgängligt att skriva en recension. Däremot motiverade 

respondenterna, som valde svarsalternativet ja, att de vill hjälpa andra konsumenter fatta ett 

köpbeslut då de själva haft nytta av andras recensioner. Det var många som även motiverade 

med att de oftast skrivit recensioner antingen för att de var väldigt nöjda eller väldigt 

missnöjda och för att på så sätt ge företaget indirekt feedback.  

 

Vilka faktorer tar du mest hänsyn till vid din informationssökning om produkten på 

internet? 

 
 

Diagram 3. Respondenternas svar kring vad de söker efter för information på internet. 

 

Denna fråga orsakade bortfallet på 16 personer då rangordningsmetoden ansågs vara svår att 

förstå sig på enligt deltagare som avbröt deras medverkan. I denna fråga var respondenterna 

tillfrågade att motivera vad de anser vara den övriga faktorn som påverkar deras 

informationssökning kring produkten och svaren var väldigt varierande, allting ifrån 

leveranstid till miljövänlighet. Många använder internet för att jämföra priser inför ett 

köpbeslut enligt statistiken i undersökningen, medan den näststörsta andelen prioriterar att 

läsa recensioner innan ett köpbeslut.  

 

Nej 

Ja 

Jämförbara priser 

Recensioner 

Betyg 

Övrigt 

Bilder från 
konsumenter 
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Rangordna de faktorer som du baserar ditt köpbeslut på vid val av hotell. 

 
Diagram 4. Respondenternas svar kring sina köpbeslut. 

 

Även i denna fråga var respondenterna ombedda att motivera vilken annan faktor som 

påverkar deras köpbeslut. Många skrev att de anser det är viktigt att internet och frukost ska 

ingå i priset som betalas och hygienen är av stor vikt inför köpbeslutet. Medan några 

påpekade att de påverkas av hur hotellet presenterar sig och sitt varumärke samt om det tillhör 

någon kedja då de värdesätter lojalitetsprogram. Enligt detta diagram har deltagarna svarat att 

recensioner inte är den faktorn som påverkar deras val av hotell mest. 

 

TripAdvisor 
I enkätundersökningen fanns det tre specifika frågor kring TripAdvisor, recensioner på 

TripAdvisor och trovärdigheten. Nedan i diagram 5–7 redovisas svaren som följs av en 

sammanfattning av vad deltagarna fyllde i för motivation kring svaren. 

 

Har du någonsin använt dig av TripAdvisor? 

 
Diagram 5. Respondenternas svar kring användning av TripAdvisor. 

	  
Majoriteten av respondenterna har använt sig av TripAdvisor motiverade svaren med att det 

finns bra information om hotell och restaurang på websidan. De vill veta vad likasinnade 

gäster tyckte om hotellet och hur upplevelsen var för att kunna ta ett köpbeslut utifrån det. De 

som valde ett hotell efter att ha läst omdömen skrev att de var nöjda och tyckte att de var till 

stor hjälp. De som svarade nej motiverade sina svar med att de inte vet vad TripAdvisor är 

eller att de inte haft något behov av TripAdvisor då de sällan reser eller bor på hotell. 

Annat 

Service 

Bilder 

Recensioner 

Pris 

Läge 

Ja 

Nej 
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Anser du att recensionerna på TripAdvisor är trovärdiga? 

	  

Diagram 6. Respondenternas svar kring TripAdvisors trovärdighet. 

 

De som motiverade sina svar med ibland hade mestadels en likadan förklaring till varför de 

inte alltid anser recensionerna vara trovärdiga. De skrev att konsumenter oftast skriver 

recensioner om de är missnöjda och därför kan de negativa kommentarerna vara 

oproportionell i jämförelse med positiva kommentarer. Det fanns även en del som motiverade 

varför de tycker recensionerna är trovärdiga med att det brukar finnas många positiva 

kommentarer också och att det är kvantiteten av de positiva/negativa kommentarerna som 

ökar trovärdigheten. Några nämnde metoden där andra konsumenter kan fylla i om 

recensionen var hjälpsam eller ej, på så sätt kan de verifiera att andra konsumenter upplevde 

samma känslor. Överlag visade svaren att det är många som är kritiska till negativa 

kommentarer och fattar ett köpbeslut utifrån kvantiteten på recensioner med likadant innehåll 

som stämmer överens med deras egna värderingar. 

 

Brukar du skriva recensioner om dina hotellupplevelser? 

	  
Diagram 7. Respondenternas svar kring att skriva recensioner. 

	  

Även här motiverades svaret nej med att det finns bristande engagemang för att skriva en 

recension efter hotellupplevelsen då gästerna inte känner sig uppmuntrade till att göra det. De 

som svarade ibland indikerar att de brukar göra det om hotellet skickar ut en länk eller 

enkätundersökning via mail efter gästens vistelse. Svaret ja motiverades med att de vill hjälpa 

andra presumtiva gäster på samma sätt som de fick hjälp genom att läsa andras recensioner 

Ibland 

Ja 

Nej 

Nej 

Ibland 

Ja 



	   28 

innan köpbeslutet. Det fanns även några som svarade att de brukar skriva recensioner om 

någonting varit särskilt bra eller dåligt, för att rekommendera, berömma eller avråda andra 

från köp.  

 

Image 
I enkätundersökningen fanns det två specifika frågor kring företagets image på TripAdvisor 

och om recensioner påverkar företagets image. Nedan i diagram 8 och 9 redovisas svaren som 

följs av en sammanfattning av vad deltagarna fyllde i för motivation kring svaren. 

 

Tycker du att det är bra när företag svarar på recensioner? 

 
Diagram 8. Respondenternas svar kring företagets image. 

 

Majoriteten motiverade sina svar med att företaget visar ett gott exempel på kundbemötandet 

och hur de hanterar kundnöjdheten när de tar sig tiden för att svara på recensioner. Det ger 

intrycket att företaget bryr sig om sina kunder och är villiga att ta åt sig kritiken för att 

vidareutveckla sig. Detta skapar större trovärdighet för företaget och visar att de tar hand om 

sina kundrelationer enligt några respondenter. De som svarade att de inte vet eller att de inte 

tycker att de är bra skrev att de antingen inte reflekterat över saken eller att det bara handlar 

om att företaget vill försvara sig för sina misstag.  

 

Ändras din uppfattning av varumärket baserat på det som skrivs om företaget i 

recensioner? 

	  

Diagram 9. Respondenternas svar kring företagets image. 

Ja 

Vet ej 

Nej 

Ibland 

Ja 

Vet ej 

Nej 



	   29 

Eftersom denna fråga var den sista frågan i enkätundersökningen fanns det ingen 

kommentarsfält där respondenten kunde motivera sitt svar. Resultatet visar dock att 

konsumenternas uppfattning av företagets image kan påverkas av recensioner medan den 

näststörsta svarsfrekvensen svarar att deras intryck av företagets image påverkas definitivt av 

vad andra konsumenter skriver i recensioner.  

 

 

Diskussion av resultatet  
I detta kapitel diskuteras resultatet av materialinsamlingen kontra den teoretiska bakgrunden 

om tidigare forskning inom ämnet. Vidare skapas det en fördjupning i problematiseringen 

kring recensioner, vilket handlar om varför recensioner är trovärdiga, hur hotell arbetar med 

negativa recensioner samt varför presumtiva gästers köpbeslut blir påverkas av e-WOM. 

 

E-WOM 
Yoo och Gretzel (2011) hävdar att CGM har blivit en stor del av konsumenters 

informationssökning kring produkter, där de kan läsa tidigare kunders produkterfarenheter 

genom e-WOM. Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av deltagarna 

vänder sig till CGM för att läsa e-WOM i form av recensioner innan ett köpbeslut tas. Många 

motiverade sina svar med att de tror mer på konsument-till-konsument marknadsföring än 

företags marknadsföring. Det resultatet bekräftar Yoo och Gretzels (2011) teori om att CGM 

används mer frekvent inom marknadsföring av produkter. Vermeulen och Seegers (2009) 

tycker att företag behöver förstå vikten av detta och uppmuntra sina konsumenter att skriva 

om dem, för att influera andra presumtiva konsumenter. Enligt intervjuerna i denna studie 

arbetar hotellet med att informera gästen att de uppskattar om denne kunde skriva en kort 

recension om sin upplevelse. Detta för att de vill att gästen ska rekommendera hotellet eller ge 

konstruktiv kritik så de kan utvecklas. Dessutom har de förstått att en kort recension är mer 

effektiv då presumtiva konsumenter oftast läser de första fem raderna i en recension enligt 

Tsao et al. (2015).  

 

Problemet är dock att det finns bristande engagemang och tidsbrist enligt deltagarna i enkäten 

och därför låter de oftast bli att skriva recensioner. De deltagare som väl skriver recensioner 

enligt undersökningen motiverade dock med att de skriver en recension om de antingen är 

väldigt nöjda eller väldigt missnöjda. Hotellet som intervjuades behandlar detta problem 
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genom att ta personligt kontakt med gäster under deras vistelse, vare sig det är i receptionen, 

restaurangen eller i korridoren till rummen. Om de lyckas med att skapa en bra gästrelation, 

lyckas de få gäster att känna sig väldigt nöjda med upplevelsen samt köpbeslutet, därmed 

skapar de ett större engagemang bland gäster för att skriva en recension. De delar även ut 

visitkort med hotellets länk på TripAdvisor till gäster, för att de inte ska glömma bort att 

recensera, vilket brukar hända enligt enkätundersökningen. 

 

TripAdvisor 
Undersökningar utförda av Tsao et al. (2015) visade att 80 % av deltagarna i Taiwan läser 

recensioner på TripAdvisor innan de väljer att boka ett hotell. Enkätundersökningen som 

utfördes i denna studie visade att 75 % av deltagarna i Sverige läser recensioner på 

TripAdvisor innan de bokar ett hotell vilket är endast 5 % ifrån vad tidigare forskning visade. 

Detta visar hur stor websidan är precis som Tsao et al. (2015) påstår, till och med i Sverige 

enligt enkätundersökningen i denna kandidatuppsats. Receptionschefen som intervjuades ser 

också en tydlig koppling mellan TripAdvisor och gästernas köpbeslut kring val av hotell. Det 

bekräftar de svenska konsumenters köpbeteende på internet i förhållande till recensioner, 

enligt studien av Hagberg och Wångnell (2014). 

 

TripAdvisor är dessutom ett bra verktyg för att utvärdera olika alternativ då utbudet av hotell 

och restaurang är stort i städer (Tsao et al., 2015). Enligt enkätundersökningen söker 

deltagarna efter produktinformation på internet mestadels i syfte att kunna jämföra priser 

mellan olika alternativ samt för att läsa andras omdömen. Detta stämmer i enlighet med 

teorier om att TripAdvisor används som ett analysverktyg ur ett konsumentperspektiv (Tsao et 

al., 2015; Vermeulen och Seegers, 2015). Även intervjurespondenterna är medvetna om att 

hotells ranking på TripAdvisor ökar chanserna till att påverka de presumtiva gästers köpbeslut 

då det är enklare att jämföra hotell med konkurrenter som har en hög rankning i staden.  

 

Vidare har Tsao et al. (2015) påstått att innehållet av recensioner är betydelsefullt för 

presumtiva gäster och deras köpbeslut, vilket stämmer överens till en viss del enligt 

enkätundersökningen i denna studie. Deltagarna i enkäten hade svarat att innehållet av 

recensionen är mycket mer betydelsefullt om den är positiv än om den är negativ, vilket har 

en förknippning till den upplevda trovärdigheten i recensioner. 
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Trovärdighet 
I den teoretiska bakgrunden var författarna av de vetenskapliga artiklarna ense om att 

recensioner på TripAdvisor har en stor trovärdighet bland resenärerna (Vermeulen & Seegers, 

2009; Jeacle & Carter, 2011; Tsao et al., 2015). När frågan om trovärdighet ställdes till 

enkätundersökningens deltagare svarade majoriteten att de är trovärdiga ibland, vilket 

indikerar att många kan vara skeptiska till recensioner som upplevs som överdrivna. Många 

motiverade sina svar med att kvantiteten av recensioner med samma positiva och negativa 

attribut ökar trovärdigheten, vilket bekräftar teorin av Tsao et al. (2015).  

 

Samma fråga om trovärdighet ställdes i intervjun till hotelldirektörens personliga assistent 

som lägger ner mest tid på recensioner. Denne svarade att påhittade recensioner som inte 

stämmer överens med verkligheten är alldeles för tidskrävande att skriva och att dessa går att 

anmäla för bedrägeri till TripAdvisor, då websidan har en noggrann policy kring detta. Vilket 

även styrker O’Connors (2010) forskning om TripAdvisors trovärdighet och att websidan 

granskar alla recensioner för att se till att recensenterna följer reglerna. Vidare skrev 

O’Connor (2010) även att hotell inte ska frukta gäster som hotar med att skriva negativa 

recensioner, vilket inte verkar vara något problem enligt intervjupersonerna i denna studie. 

Resultatet av enkätundersökningen påvisade att presumtiva gästers köpbeslut inte påverkas av 

en väldigt dålig recension således majoriteten av ett hotells recensioner är positiva och 

realistiska. 

 

Vásquez (2010) hävdar att det är uppenbart när en recension inte är trovärdig, vilket många 

enkätdeltagare påpekade i denna studie. Många enkätdeltagare motiverade sina svar med att 

det är svårt att fatta ett beslut om att inte boka ett hotell grundat på negativa recensioner. Ett 

annat sätt att verifiera trovärdigheten i en recension är genom att kunna rösta på recensionen 

och om den var hjälpsam i den presumtiva konsumentens köpbeslut. Det var några 

enkätdeltagare som motiverade sina svar med att de använder sig av detta verifikationssätt för 

att avgöra trovärdigheten, vilket stämmer överens med teorin av Tsao et al. (2015). 

 

Kundnöjdhet 
Teorin av O’Connor (2010) visar att hotell inte kan påverka vad som skrivs om dem på 

TripAdvisor, att de bara kan påverka hur de hanterar det vilket inte stämmer med 

undersökningen i detta examensarbete. Enligt de tre intervjurespondenterna kan hotell arbeta 
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förebyggande mot negativa recensioner genom att lösa klagomål på plats innan missnöjda 

gäster delar med sig sin upplevelse i form av en dålig recension, vilket stämmer överens med 

teorin av Edwin et al. (2015). Receptionschefen tyckte att det är därför personalen ska vara 

fokuserade på sitt arbete och skapa en bra gästrelation där de kan diskutera vad som har varit 

bra och mindre bra med gästens vistelse så de kan försöka lösa eventuella problem på plats 

innan det är för sent.  

 

Enkätundersökningen visade att deltagarna tycker det är bra när företag svarar på recensioner 

på internet eftersom det visar att de tar åt sig kritiken och bryr sig och skapar en bra image på 

så sätt, så varför kan de inte se till att göra detta i verkligenheten också? Den biträdande 

hotelldirektören och den personliga assistenten berättade att det är väldigt viktigt för hotell att 

arbeta med kundnöjdheten, vare sig det är på TripAdvisor eller i verkligheten. 

Respondenterna berättade att genom att lägga fokus på kundnöjdhet och uppmärksamhet 

under vistelsen samt mailkontakt efter en missnöjd vistelse kan hotell jobba förebyggande 

mot negativa recensioner och missnöjda gäster, vilket även styrks av O’Connor (2010), Edwin 

et al. (2015) och Tsao et al. (2015). På så sätt kan hotell vara med och påverka vilken image 

de har på TripAdvisor och hur det påverkar potentiella köpbeslut till skillnad från vad 

O’Connor (2010) har påstått. 

 

Image 
Enligt Ro, Lee och Mattila (2013) spelar företagets image stor roll vid den presumtiva 

konsumentens köpbeslut, därför anses hotellets image som skapas bland CGM (consumer 

generated media) vara av stor vikt. Alla respondenter som deltog i intervjun var ense om att 

hotells image på sociala medier influerar presumtiva gästers köpbeslut. Därför är det viktigt 

att hotells långsiktiga mål med TripAdvisor innefattar att ge en bra perception av hotellets 

produkter och tjänster enligt den biträdande hotelldirektören.  

 

Konsumenterna som besvarade enkätundersökningen anser att företag som besvarar sina 

recensioner upprätthåller en mycket bättre image än företag som inte gör det, eftersom det 

visar att de tar åt sig av konsumenters åsikter för att utvecklas. O’Connor (2010) hävdar också 

att det är viktigt att hotell visar respons på beröm och klagomål på TripAdvisor, för att 

bibehålla en god image. Även Tsao et al. (2015) visade en studie där hotell som svarade på 

recensioner hade ett högre betyg på TripAdvisor och därmed en bättre image än hotell som 

inte tar sig tiden att svara på recensioner. 
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Vidare talade den biträdande hotelldirektören om att det är viktigt för ett hotell att vara 

medveten om sin image på TripAdvisor och att det går att jämföra sig med sina konkurrenter 

för att läsa vad gästerna värderar mest under sin vistelse. Denna respondent bekräftade även 

tidigare forskning utförd av Vermeulen och Seegers (2009), där studien visar att större och 

mer välkända varumärken redan har en väletablerad image. Detta beror exempelvis på att 

hotell som tillhör en större kedja redan har en image som många känner till om och därför är 

presumtiva gäster mer benägna att boka sin vistelse där, berättar den biträdande hotellchefen. 

Däremot anses det inte vara lika enkelt för ett nyöppnat hotell som måste få in många, nya, 

positiva recensioner för att få en högre rankning på TripAdvisor (Vermeulen & Seegers, 

2009).  

 

Köpprocessen 
För att förstå hur recensioner, image och köpbeslut påverkar varandra behövs det förståelse 

för köpprocessen baserad på Vermeulen och Seegers (2009) teori, som aktiverar kretsloppet i 

figur 3.  

Figur 3. Anknytningen mellan recensioner, image och köpbeslut. 
 

Detta kretslopp visar i steg 1 att den presumtiva gästen måste känna ett behov av ett köp 

enligt Vermeulen och Seegers (2009), innan denne söker efter mer information i form av 

1. Köpprocess 
• Behov 
• Omdömen 
• Köpbeslut 

2. Kundnöjdhet 
• Upplevelse 
• Klagomålshantering 

3. Recension 
• Engagemang 
• Utvärdering 
• Kritik/beröm 

4. Image 
• Respons 
• Åtgärder 
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omdömen på CGM för att sedan ta ett köpbeslut. Enligt den kvantitativa undersökningen så 

bekräftas denna teori då majoriteten av deltagarna svarade att de läser recensioner innan ett 

köp. Efter köpbeslutet upplevs den verkliga produkten eller tjänsten i steg 2, där gästen är 

antingen nöjd eller missnöjd vilket ska omhändertas av en eventuell klagomålshantering. 

Beroende på gästens engagemang eller motivation så utvärderar gästen sin upplevelse i form 

av en recension i steg 3. Det är i detta steg det förekommer brist i engagemang eller tidsbrist 

för att kunna skriva ett omdöme enligt deltagarna i enkätundersökningen. Recensioner som 

tidigare gäster skrivit skapar en uppfattning av hotells image i steg 4, där hotell har 

möjligheten att svara och vidta åtgärder om det behövs. Hotells image påverkar i sin tur 

köpprocessen enligt intervjurespondenterna, där den presumtiva gästen söker information 

online för att fatta ett köpbeslut. Därför anser Dahlén och Lange (2003) att det är av stor vikt 

att ledningsgruppen förstår köpprocessen och hur de kan påverka den, vilket respondenterna i 

uppsatsens undersökning lever upp till. 

 

 
Metod och materialdiskussion 
I detta kapitel diskuteras med- och motgångar i metodvalet samt materialinsamlingen inför 

resultatet av detta examensarbete. 

 

Databasinsamling  
Först läste författarna in sig på ämnet för att plocka ut viktiga nyckelord vilket kombinerades 

med citattecken för att underlätta urvalet av potentiella artiklar enligt Bryman (2011). Tack 

vare tillgång till Örebro universitets databaser så hittades mycket vetenskaplig text eftersom 

det skrivits mycket om undersökningens ämne då ämnesområdet är väldigt aktuellt i dagens 

samhälle. Eftersom det hittades mycket vetenskaplig forskning kring studiens ämne på 

databaser så valdes litteratur i form av böcker bort. Valet att tillämpa en sökmatris var ett bra 

val då det strukturerade och filtrerade sökningarna så det söktes i ämnesområdet och inom 

endast hotellbranschen. Sedan summerades de valda artiklarna i sin helhet och de mest 

relevanta användes därefter i arbetet. Det skulle blivit en tydligare förklaring varför de 

specifika artiklarna valdes ut ifall författarna hade använt sig av en artikelmatris där 

artiklarnas innehåll förklaras i en sammanfattande text. Detta var något som valdes bort då det 

ansågs överflödigt och tidskrävande.  
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Flermetodsforskning 
Användning av flermetodsforskning genom att tillämpa både kvalitativa intervjuer och 

kvantitativa enkäter skapade en analystriangulering som enligt Bryman (2011) stärkte båda 

metoderna då de kompenserade varandras svagheter och styrkor. Vidare skriver Bryman 

(2011) att en flermetodsforskning ökar transparensen i problemställning då problemet 

undersöks utifrån flera perspektiv, vilket har gett större tillförlitlighet för arbetets resultat. 

Genom att undersökningen inriktade sig på hur konsumenter och hotell påverkas av 

recensioner så var en kombination av dessa två metoder bra för att svara på syftet och 

problematiseringen ur två olika perspektiv. Den kvalitativa metoden utfördes först och gav 

författarna nya idéer för att därefter undersöka och bekräfta de nya hypoteserna i den 

kvantitativa undersökningen.  

 

Kvalitativa metoder 
Efter databassökningen bestämdes ett datum för att besöka det utvalda hotellet och utföra 

intervjuerna. Enligt Bryman (2011) ger en kvalitativ metod en bättre bild av den sociala 

verkligheten vilket inte kvantitativa metoder gör. Detta bekräftades då författarna av detta 

examensarbete ställde några öppna frågor som bidrog till ny fakta som de inte tidigare tänkt 

på. De svårigheter som uppsatsens författare mötte var att intervjupersonerna fick frågorna 

under intervjun och därmed hade de inte så lång tid att reflektera över sina svar vilket ledde 

till utdragna svar. Det hade fått ett enklare transkribering ifall intervjupersonerna fick 

frågorna i form av en pilotstudie en dag innan själva intervjun. Däremot så skulle svaren 

förlora den personliga vinkeln som den fick i denna undersökning. Intervjuerna planerades att 

vara 15 minuter långa och de genomfördes i hotellets lobby, vilket skapade en distraherande 

omgivning. Undersökningen skulle fått mer utförliga svar ifall intervjuerna hade varit längre 

och genomförts i en lugnare miljö. I efterhand kunde studiens författare valt att ha en längre 

intervjutid, de ansåg att det inte krävdes längre tid än tio minuter per person. Detta resulterade 

i ett högre tempo än om mötet hade planerats att ta längre tid så respondenterna inte upplevde 

en känsla av stress och tidsbrist.  

 

Kvantitativa metoder  
Enkätundersökningen skapades i EyeQuestion som både var enkelt att använda och analysera 

då den även visar signifikansnivån på de givna svaren, vilket visar studiens validitet då svaren 

har ett samband till varandra. Analysen av resultatet visade att svaren som gavs hade en 
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signifikansnivå mellan 0,05 och 0,01 och tyder på att respondenternas svar inte var 

slumpmässiga enligt Nilsen (muntlig uppgift, 2016). Enkäten bestod av tio frågor som mest 

berörde gästernas köpbeteende och användning av recensioner. Antalet frågor var ett bra antal 

då det lyfte upp det mest centrala i undersökningen och krävde inte mycket tid från 

respondenterna att genomföra än det som utlovades.  

 

Bland enkätfrågorna så blev det ett bortfall av 16 personer efter fråga fyra. Orsaken var att 

denna fråga, som var lik fråga sju, krävde att deltagarna skulle rangordna olika attributet i en 

separat ruta vilket var något som var svårt för ett antal respondenter som inte slutförde arbetet. 

I efterhand skulle det varit lättare att ha delat upp frågan och bett deltagarna att kryssa in på 

en linje hur viktigt de tycker att attributen var.  

 

Materialinsamling 
Valet av intervjupersoner var noga utvalt efter deras olika arbetsuppgifter och kunskaper inom 

ämnet. Det skulle gett en allmännare syn på ämnet ifall det hade utförts tre intervjuer till på ett 

annorlunda hotell med en annorlunda ledningsgrupp, för att visa skillnader i hur hotell arbetar 

med TripAdvisor. Detta var dock ingenting som studiens författare valde att lägga fokus på då 

de valde att undersöka ett hotell som har god förståelse för vad TripAdvisor är och hur det 

påverkar hotells image, vilket är mer relevant till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Gällande den kvantitativa materialinsamlingen var tanken först att det specifika hotellets 

gäster skulle svara på enkäterna och deras användning av TripAdvisor. När detta inte var 

möjligt på grund av deras integritetspolicy så ändrades förberedelsen kring enkäterna och de 

inriktade sig mer på konsumenters köpbeteende som influeras av recensioner. Denna ändring 

gjordes för att göra enkäten mer allmän för de deltagare som inte bor så ofta på hotell samt för 

att få en fördjupad förståelse för recensioners påverkan på köpbeslut. Problemet som 

författarna mötte var hur enkäten skulle nå en målgrupp där många skriver recensioner och 

specifikt på TripAdvisor. Författarna delade enkäterna på olika svenska reseforum för att ge 

undersökningen ett bättre urval om köpbeslut av hotellrum. Här kunde urvalsprocessen 

förbättrats då det var ett antal deltagare som inte visste vad TripAdvisor var. Detta kunde 

undvikits genom att lägga större fokus på TripAdvisor i enkäten och tydliggöra vilka krav 

målgruppen behövde uppfylla för att kunna besvara frågorna. 
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Metod för analys av data 
Kvalitativ dataanalys 
Användningen av Brymans (2011) kodningsprocess som analysmetod underlättade 

sammanställningen av det transkriberade materialet då teman valdes för varje svar som sen 

kategoriserades. Genom att tillämpa Adolfsson och Kennes (2013) innehållsanalys 

eliminerade den svårighet som enligt Bryman (2011) är att stora delar av materialitet bygger 

på tolkningar som försvårar processen att transkribera texten till relevant information. 

Problemet var att välja vilka delar som var viktigast för att ta med i undersökningen, då det 

tillämpades ett par öppna frågor som också gav mycket relevant information. Detta löstes med 

att dela in det kvalitativa resultatet i de olika kategorierna och därefter fylla på med den 

information som hörde in under varje rubrik. 

 

Kvantitativ dataanalys 
En univariat analys enligt Brymans (2011) principer genomfördes för att analysera det 

insamlade materialet efter enkätundersökningen. Svaren analyserades ett i taget och 

presenterades i cirkeldiagram då det är enklare för läsaren att ta till sig av arbetets resultat och 

tolka materialet enligt Bryman (2011). Frågorna fyra och sju var svåra att läsa av då det inte 

sammanställdes i Eyequestion på grund av att det var rangordningsfrågor som gav fem olika 

kombinationer per svar. Detta blev istället analyserat manuellt och gav inte samma resultat 

som författarna hade förväntat sig.  

	  

 

Forskningsetisk uppföljning  
Informationsbladet för intervjuerna och för enkätundersökningarna gav en sammanfattad bild 

av arbetet och lyfte in där de fyra etiska principerna enligt Patel och Davidson (2011) och 

genom Brymans (2011) tillvägagångssätt för att garantera att de följs. Informationskravet 

upplystes i informationsbladet för att ge deltagarna enligt samtyckeskravet möjligheten att 

välja om de vill delta eller inte, för att skapa en ökad tillförlitlighet (Bryman, 2011). De 

enkäter som inte var fullständiga valdes bort i insamlingen av materialet då de troligtvis varit 

deltagare som avbrutit medverkan i undersökningen. Även intervjupersonerna meddelades om 

att medverka i den kvalitativa undersökningen genom att bli tillfrågade två gånger innan 

intervjutiderna bestämdes. Enkäten utformades på ett sätt så att deltagarna inte behövde uppge 

några personliga uppgifter för att hålla dem anonyma enligt konfidentialitetskravet (Patel & 
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Davidson, 2011). Vid framtagning av frågorna till enkätundersökningen och analysen av de 

transkriberade intervjuerna så valdes frågor kring deltagarnas kön bort då det enligt Bryman 

(2011) skapar en värdefriforskning där individernas åsikter studeras och inte deras identitet. 

Informationsbladet till både intervjuerna och till enkätundersökningen avslutades med att 

förklara nyttjandehetskravet där deltagarna garanterades att undersökningen endast används 

till detta arbete (Patel & Davidson, 2011). 

 

 

Slutsatser 
Recensioner har en stor påverkan på hotells image då undersökningar visat att konsumenter 

finner marknadsföring via andra konsumenter mer användbart än företagens egen 

marknadsföring. Däremot ställer många sig kritiska till recensioners trovärdighet, vilket 

påverkas av kvantiteten av likadana åsikter från recensenterna. TripAdvisor har strikta 

policyer kring recensioner som innehåller osanningar och därmed arbetar de ständigt med att 

minska antalet otrovärdiga recensioner. Hotells image på TripAdvisor påverkas av rankingen 

jämförd med konkurrenterna och betyget de har fått av resenärer, vilket också påverkar de 

presumtiva gästers köpbeslut. Hotell kan åstadkomma en bra image på TripAdvisor genom att 

vara aktiva i sin användning av websidan, bra klagomålshantering och genom att uppmuntra 

nöjda gäster att recensera om dem. För att kunna påverka sin image och presumtiva gästers 

köpbeslut är det av stor vikt att hotell har förståelse för hur recensioner, image och köpbeslut 

påverkar varandra genom att analysera köpprocessen (se figur 3, s. 33).  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
I detta kapitel reflekteras det över hur denna undersökning kan vara till användning i 

praktiken, inom hotellbranschen. Vidare diskuteras det om nya ämnen för vidare forskning 

inom området recensioner och köpbeslut. 

 

Praktisk användning 
CGM är något som påverkar hotells image och finansiella resultat i form av flera eller färre 

bokningar och det viktigt att personer som är verksamma i denna bransch har en god 

förståelse för hur kundnöjdheten speglas i recensioner. Det krävs en samarbetsvillighet från 

hotells sida för att visa att de är villiga att ta emot kritik och besvara recensioner i avsikt att 
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visa att de vidtar åtgärder vid eventuella problem, för att vidareutvecklas. Genom en ökad 

förståelse för TripAdvisor kan de avdelningarna i ett hotell som blir omnämnda i en recension 

ta åt sig av gästernas åsikter för att bland annat mäta kundnöjdheten. De kan även få hjälp i 

produktutvecklingen av sitt koncept för att se vilka brister de har, vare sig det är restaurang-, 

housekeeping-, receptionsavdelning eller ledningsgruppen som kritiseras. Förutom att hotell 

kan mäta kundnöjdhet så kan de även mäta konkurrens vid användning av TripAdvisor genom 

att jämföra sig med liknande hotell och analysera deras recensioner och betyg. På så sätt kan 

hotell analysera varför presumtiva gäster föredrar konkurrenter och varför rankingen ser ut 

som den gör, då detta påverkar de tilltänkta gästers köpbeslut enligt den kvalitativa 

undersökningen. 

 

Vidare forskning 
Studien utförd av Tsao et al. (2015) visar att recensioners påverkan på köpbeslut handlar om 

kulturella skillnader då det har ett inflytande på människor köpbeteende. Härmed finns det ett 

stort psykologiskt område för vidare forskning om varför recensioner påverkar presumtiva 

gästers köpbeslut beroende på vilken kultur de härstammar ifrån. Ett annat intressant område 

att forska vidare inom ämnet är hur hotell arbetar med att engagera gäster till att skriva 

recensioner då detta verkar vara den största anledningen till varför nöjda gäster inte brukar 

skriva flera positiva recensioner, enligt den kvantitativa undersökningen. Problematiseringen i 

det området skulle i så fall vara hur lagstiftningen ställer sig i förhållande till att erbjuda 

någon form av ersättning, exempelvis rabatt, för att recensera en upplevelse då detta kan 

uppfattas som bestickning.  
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Informationsblad  för intervjuer   Bilaga 2 
 
	  

TripAdvisor - ”Hur gästers köpbeslut påverkas av recensioner 

 och hotellets image på TripAdvisor” 

 

Författare av detta examensarbete är Nicolette Kalaiy och Gustav Molander som är studenter 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som tillhör Örebro universitet. 

Examensarbetet pågår under vårterminen 2016 och kommer att rapporteras in 26/05 samma 

år. Arbetet är kopplat till huvudområdet Måltidskunskap och Värdskap. 

 
Bakgrund till examensarbetet 
TripAdvisor har blivit en avgörande faktor när gäster bokar hotellrum. TripAdvisor är en 

webbplats som hanterar electronical-word of mouth, vilket är kommunikationen mellan 

tidigare gäster och presumtiva gäster på internet. Tidigare gäster får möjligheten att ge 

hotellet eller destinationen ett betyg mellan ett och fem och motivera sin vistelse för att 

antingen rekommendera eller avråda hotellet till potentiella gäster. Det förekommer 

problematik i detta då trovärdigheten i recensionerna kan diskuteras och hur detta påverkar 

hotellets image. Arbetet tar även upp vikten av hotellets aktiviteter på TripAdvisor och hur de 

kan förbättra, eller försämra hotellets image. 

 

Informationsinsamlingen används endast i undersökningsändamål med hänsyn till 

nyttjandekravet. Respondenterna och deltagarna får bestämma frivilligt om de vill medverka 

enligt samtyckeskravet. Alla respondenter och deltagare får denna information i enlighet med 

informationskravet gällande de etiska aspekterna av en undersökning. Medverkan får avslutas 

när som helst under arbetets process och de är garanterade konfidentialitet enligt 

konfidentialitetskravet. För mer information kring de etiska se rubriken etisk planering för 

studiens genomförande. Arbetet kommer att publiceras av Örebro universitet databas DiVA 

och de som medverkar kan kontakta författarna kring studiens resultat. 

 

Kontaktuppgifter 
Nicolette Kalaiy          Gustav Molander  Kursansvarig: 

Mnicolettek@hotmail.com         Gustav.m.molander@gmail.com  Åsa Öström 

072 038 48 87         070 716 35 85  asa.ostrom@oru.se 
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Intervjuguide     Bilaga 3 
	  
Person 1 – Front Office Manager - kundbemötande & klagomålshantering  

Fråga 1: Hur arbetar du med TripAdvisor i din yrkesroll? Har ni någon strategi? 

Fråga 2: Hur mycket tid lägger du ner på TripAdvisor per dag? 

Fråga 3: Vad är ert mål med TripAdvisor? 

Fråga 4: Hur påverkas ni av recensionerna på TripAdvisor? 

Fråga 5: Hur uppmuntrar ni gäster att skriva om er på TripAdvisor? 

Fråga 6: Hur hanterar ni gäster som hotar med att skriva dåliga recensioner? Händer det ofta? 

Hur arbetar ni för att förebygga en sådan situation? 

Fråga 7: Ser du en koppling mellan TripAdvisor och köpbeslut? Hur då? 

Fråga 8: Vilken plats har ni på TripAdvisor över hotell i Stockholm och hur påverkar det 

presumtiva gäster? 

 
Person 2 – Personal Assistant to the General Manager – Recensioner 

Fråga 1: Hur arbetar du med TripAdvisor i din yrkesroll? Har ni någon strategi? 

Fråga 2 Hur mycket tid lägger du ner på TripAdvisor per dag? 

Fråga 3: Hur hanterar du positiva/negativa recensioner? 

Fråga 4: Hur vet du om en recension är trovärdig? 

Fråga 5: Vad har de flesta recensionerna gemensamt? 

Fråga 6: Hur påverkas ni av det skrivs om er på TripAdvisor? 

Fråga 7: Hur påverkar era svar de som läser om er på TripAdvisor? 

Fråga 8: Vad påverkar gästernas köpbeslutet mest, negativa eller positiva recensioner? 

 
Person 3 – Executive Assistant General Manager – Image 

Fråga 1: Hur arbetar du med TripAdvisor i din yrkesroll? Har ni någon strategi? 

Fråga 2: Hur mycket tid lägger du ner på TripAdvisor per dag? 

Fråga 3: Hur lyckades ni komma i topp 20? 

Fråga 4: Hur påverkas eran image av TripAdvisor?  

Fråga 5: Är ert varumärke tillräckligt starkt för att inte bli påverkad av negativa recensioner? 

Fråga 6: Vad gör ni åt missnöjda gäster som skriver negativa recensioner? 

Fråga 7: Anser du att TripAdvisor har fått en större roll i gästernas köpbeslut, tror du att detta 

kommer att utvecklas i framtiden? 

Fråga 8: Vad är ert mål med TripAdvisor?
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Informationsblad  för enkäter   Bilaga 4 

 

Välkomna till denna undersökning! 
Författare av detta examensarbete är Nicolette Kalaiy och Gustav Molander som är studenter 

vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan som tillhör Örebro universitet.  

 

Undersökningen består av 10 enkla frågor och beräknas ta ca. 2 minuter att genomföra.  

Syftet med undersökning är att undersöka vilken roll recensioner spelar vid konsumentens 

köpbeslut. 

 

 

Bakgrund till ämnet: 
Eftersom vi studerar hotell och värdskap vid Örebro universitet vill vi undersöka vikten av 

TripAdvisor vid val av hotell. Recensioner har blivit en stor del av konsumentens köpbeslut 

och därför är vi intresserade av att få din åsikt och erfarenheter i vår undersökning. Vi vill 

skapa en större förståelse för ämnet genom att fördjupa oss i konsumentens köpbeteenden på 

internet. 

 

  

Kontaktuppgifter 

Nicolette Kalaiy                      Gustav Molander                               Kursansvarig: 

Mnicolettek@hotmail.com     Gustav.m.molander@gmail.com       Åsa Öström 

072 038 48 87                          070 716 35 85                                    asa.ostrom@oru.se 

 

 

 

 

Denna undersökning följer alla etiska krav, det vill säga att deltagarna är anonyma, 

medverkar frivilligt, kan avbryta samarbetet om så önskas och har fått information om syftet. 

Resultatet kommer att användas endast i undersökningsändamål och självklart får de 

medverkande ta del av resultatet.
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Enkätguide     Bilaga 5 
	  

 

1. Ålder: 

16 -25 

26-35 

36-50 

>50 

 

2. Brukar du söka efter information på internet innan du köper en produkt? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Motivera gärna ditt svar: 

 

3. Har du någonsin skrivit en recension på internet? 

Ja  

Nej 

Motivera gärna ditt svar: 

 

4. Vilka faktorer tar du mest hänsyn till vid din informationssökning om produkten på 

internet? Var vänlig och rangordna alternativen utefter det som du anser är viktigast 

respektive mindre viktigt för dig.  

Jämförbara priser 

Bilder från konsumenter 

Recensioner 

Betyg 

Övrigt: 

 

5. Har du någonsin använt dig av TripAdvisor?  

Ja 

Nej 

Motivera gärna ditt svar: 
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6. Anser du att recensionerna på TripAdvisor är trovärdiga?  

Ja 

Nej 

Ibland 

Motivera gärna ditt svar: 

 

7. Rangordna de faktorer som du baserar ditt köpbeslut på vid val av hotell. 

Pris 

Läge 

Recensioner 

Bilder 

Service 

Annat: 

 

8. Brukar du skriva recensioner om produkter eller hotellupplevelser?  

Ja 

Nej 

Ibland 

Motivera gärna ditt svar: 

 

9. Tycker du att det är bra när företag svarar på recensioner? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Motivera gärna ditt svar: 

 

10. Ändras din uppfattning av varumärket baserat på det som skrivs om företaget i 

recensioner? 

Ja 

Nej 

Ibland 

Vet ej
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Innehållsanalys av intervjuerna   Bilaga 6 

 

Tabell 1: Innehållsanalys enligt Adolfsson och Kenne (2013) 
Meningsenheter	   Kondenserade	  

meningsenheter	  
koder	   Kategorier	  	  

	  
	  

Tema	  

1. Jag jobbar aktivt med att se vad 

som skrivs på TripAdvisor. För 

det är en viktig kanal för oss att 

förstå hur vi ligger till, vad våra 

gäster säger och kanske kunna 

fånga upp saker som vi inte hade 

möjlighet att fånga upp under 

gästens vistelse… Strategi skulle 

jag inte kalla det, utan ett 

arbetssätt att dagligen gå in och 

titta och läsa för att förstå hur det 

ligger till. 

 Receptions chefen 

jobbar aktivt med 

TripAdvisor. Det ger en 

större förståelse i hur 

hotellet ligger till, vad 

gästerna säger och vad 

hotellet inte fångat upp 

under deras vistelse. 

Aktivt, viktig 

kanal  

 

Recensioner 

 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

2. 5-10 minuter ungefär. Det 

beror på också såklart, ibland kan 

jag sitta 2 timmar om jag ska 

svara på olika kommentarer på 

TripAdvisors.  

Det beror på, 5-10 

minuter och ibland 2 

timmar om det behövs 

svaras på kommentarer 

på TripAdvisor.  

Utföra, Tid Recensioner 

 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

3. Vårt mål är att hamna top 10 i 

Stockholm. 

Målet är att hamna på 

top 10 i Stockholm 

Mål Recensioner 

Image 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

4. Hur vi påverkas. Ja, alltså, det 

är inte bara TripAdvisor i sig utan 

all social media numera, då den 

har en ganska hög 

påverkningsgrad på att. Den är så 

distant, den är så snabb så man 

måste verkligen vara på tårna hela 

tiden för att förstå vad som 

händer det är ju live det är inget 

som du kan påverka, det är ärligt 

och sådär.  

Det är inte bara 

TripAdvisor i sig utan all 

sociala medier som  

påverkar då de har en 

hög påverkningsgrad. De 

är snabba, distant och 

gör att hotellet måste 

vara på tårna då det 

uppdateras hela tiden. 

Det hjälper hotellen att 

alltid vara skärpta. 

Påverkas Image Kundnöjdhet 

och 

recensioner 
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5. Det ena sättet är så klart vid 

interaktion som utcheckning, 

incheckning, en diskussion i 

hissen, restaurangen ifall vistelsen 

har varit bra. Ifall de är väldigt 

glada så ser vi att andra resenärer 

skulle kunna vara väldigt 

intresserade av att veta om deras 

vistelse och ifall de skulle kunna 

skriva lite om den. Men inte på 

något sätt intensivera eller ge 

något incitament att skriva ett 

inlägg. 

Vid interaktion som in- 

och utcheckning, 

diskussion i hissen, 

restaurangen ifall 

vistelsen har varit bra.  

Ifall de är glada vill 

hotellet att de skriver lite 

om deras vistelse utan att 

på något sätt intensivera 

eller ge något incitament 

att skriva ett inlägg. 

 

Interaktion kundbemötande 

 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

6. … det kan förekomma ibland att 

TripAdvisor används som ett 

verktyg för att ja, få fördelar. 

Det handlar egentligen om att inte 

behöva komma dit till första 

början, men när det väl kommer så 

är det väl viktigt att se till 

produkten och hotellet, hur det 

egentligen är och inte hur det 

framstår på TripAdvisor. 

Ibland används 

TripAdvisor som ett 

verktyg för att få fördelar. 

Det handlar egentligen 

om att inte behöva 

komma dit till första 

början, men när det väl 

kommer så är det väl. 

Verktyg, 

fördelar 

Negativa 

recensioner 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

6.5. … på grund av att vi är en rätt 

stor organisation runt om i världen 

så har vi ett varumärke att skydda 

på sätt och vis. Så måste vi se till 

att allt arbete och tillvägagångssätt 

är så felfria som möjligt, så det blir 

vattentätt… 

På grund av att det är en 

stor organisation så har 

hotellet ett varumärke att 

skydda. Allt arbete och 

tillvägagångsätt måste 

vara felfria så att 

ingenting kan gå fel.  

Felfritt, 

varumärke 

Image 

Negativa 

recensioner 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

7. …Mycket av vad resenärer gör 

numera är att de loggar in på 

TripAdvisor och ser vad våra 

gäster säger och vilken position 

som dom har. När gästerna ska 

göra ett beslut att bo på hotellet 

eller inte, så jag tror att det har en 

jätte stor betydelse. 

Resenärer är inloggade på 

TripAdvisor och ser vad 

gäster säger och vilken 

position som hotellet har. 

Det har en stor betydelse 

när gästerna gör sitt 

beslut att boka hotell. 

Påverkan, 

beslut 

Köpbeslut  Kundnöjdhet 

och 

recensioner 
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8. … 17 sen jag kollade i morse. 

På sätt och vis men det är inte den 

övergripande orsaken.  

Varumärket i sig och just att det 

är ett internationell kedja 

påverkar beslutet också hos en 

gäst då det anknyts med något 

som har en historia som hotell. 

jag tror att hotellet klassificeras 

som ett lyxhotell så blir det ett 

enkelt beslut. Och självklart så 

har vi en historia då det har stått 

här i hela 45 år skapar en viss 

trygghet. Det finns självklart flera 

aspekter… 

På sätt och vis, det är 

inte det övergripande 

orsaken men varumärket 

i sig och att det är en 

internationell kedja 

påverkar gästens beslut 

då det anknyts till 

historia, klassificerat 

lyxhotell och andra 

unika aspekter. 

Varumärke, 

mervärde 

Köpbeslut 

Image 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

9. Framför allt i början när det 

blev så stort så blev många 

väldigt oroliga hur det skulle 

kunna påverka men det handlar 

mest om att se till att sina 

arbetskollegor att fokusera på 

sina vanliga arbetssysslor och inte 

på det som står på TripAdvisor. 

För det är lätt att hamna i det 

hålet… … Gör ditt arbete och gör 

det bra så kommer resultatet 

komma av sig själv. 

I början var många 

väldigt oroliga för hur 

det skulle påverka, men 

det viktigaste är att se till 

att alla fokuserar på sina 

arbetssysslor och inte på 

det som står på 

TripAdvisor.  

Oroliga, 

Arbetssysslor,   

Negativa 

recensioner 

 

Kundnöjdhet 

och 

recensioner 

 

Tabell 2: Innehållsanalys enligt Adolfsson och Kenne (2013) 
Meningsenheter	   Kondenserade	  

meningsenheter	  
koder	   Kategorier	  	  

	  
	  

Tema	  

1. Jag går igenom TripAdvisor 

varje dag, varje Review, på varje 

språk… Jag skulle säga att vi har 

väldigt bra koll på det och vi 

jobbar mycket med det och tittar 

på det hela tiden flera gånger om 

dagen när det kommer in nya 

reviews…  

Hotellet går igenom 

TripAdvisor, varje dag, 

varje recension på alla 

språk. De har blivit bra 

efter att ha jobbat 

mycket med det flera 

gånger om dagen. Vi 

använder även interna 

Recensioner, 

färdighet, 

Kunskap  

Recensioner 

 

Recensioner 
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… sen har vi även ett internt 

system där allting samlas ihop 

från alla sidor i världen. Så vi går 

igenom alla reviewer vi får, vi 

kollar på allt, TripAdvisor, 

Booking.com, Expedia, Google. 

Det är hur mycket som helst. 

system där allting samlas 

ihop från alla sidor i 

världen såsom 

TripAdvisor, 

Booking.com, Expedia, 

Google. 

2. Det skulle kunna vara minst 30 

min per dag. 

Minst 30 minuter om 

dag. 

Utföra, Tid Recensioner 

 

Recensioner  

3. … Så vi läser alltid igenom alla 

kommentarer. Bra som dåliga, tar 

till oss och förbättrar det vi kan. 

Jag tror inte att gäster tror det 

ibland, men det är det ända 

mätverktyget vi har. Så är det 

någonting de skriver om städning 

som inte har fungerat så tar vi upp 

det på våra morgonmöten och så 

svarar vi alltid på de negativa och 

då räknar vi från tre och neråt… 

Alla recensioner blir 

lästa. Jag tror inte att 

gästerna tror det ibland 

men men det är det ända 

mätverktyget vi har. Så 

är det någonting de 

skriver om städning som 

inte har fungerat så tar vi 

upp det på våra 

morgonmöten och så 

svarar vi alltid på de 

negativa och då räknar vi 

från tre och neråt 

Förbättra, 

Mätverktyg 

Recensioner 

Negativa 

recensioner  

Recensioner 

4. Ja, det kan man aldrig veta 

riktigt… Alltså jag tror inte att det 

finns något fusk, det kanske var 

så i början, men jag tror inte att 

det är så lätt att fuska sig fram 

och har man är det så att om man 

misstänker att det är en bluff, då 

man ju alltid anmäla den direkt 

till TripAdvisor. Det finns en sida 

som man kan gå in och välja ditt 

ärende och där kan man skriva att 

man misstänker att det är någon 

som försöker och mera. Fast jag 

tror inte att det är så, jag tror 

ärligt talat att man inte har tid att 

göra det heller. Som alltså man 

tänker sig kanske att nån 

konkurrent skulle vilja,  

Det kan man aldrig veta 

men jag tror inte att det 

förekommer något fusk. 

Kanske förekom lite i 

början men nu är det inte 

lika lätt att fuska då man 

alltid kan anmäla direkt 

till TripAdvisor. 

Jag tror inte att de har tid 

för det. 

Fusk Recensioner 

Image 

Recensioner  
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5. …Service städning och F&B är 

det som oftast kommer upp. Och 

oftast har det varit bra. Och jag 

tycker också att det är många som 

nämner många vid namn på 

anställda som jobbar och det har 

verkligen ökat med genom åren. 

 

Service, Städning och 

F&B är de som nämns 

mest. Det är även många 

som nämns vid namn 

vilket har ökat med åren. 

Attribut Recensioner  

 

Recensioner 

6. Vi tar till oss väldigt mycket av 

det som skrivs där. Och det är 

ingenting som vi lämnar eller 

tycker är dumt eller så, utan vi 

läser det verkligen och försöker 

göra något åt det… Men jag tror 

att det ger lite ”impact” om VD:en 

svarar på något sätt.  

Ja men jo det är väl klart att det. Vi 

får ju mycket mail från gäster som 

kanske har tittat på TripAdvisor 

och säger att ”vi har sett att ni har 

bra reviews och jag undrar, är det 

så bra om vi kommer och sådär. Så 

det är väl baserat på det (paus) 

som andra gäster skriver som ger 

oss direktkontakt med många 

andra gäster som inte har skrivit på 

TripAdvisor.  

Vi tar till oss av väldigt 

mycket av det som skrivs 

och det är ingenting som 

lämnas utan vi försöker 

verkligen göra något åt 

det. Det ger även lite 

”impact ifall VD:en 

svarar på recensionen. 

Det finns även gäster som 

kanske har tittat på 

TripAdvisor och hör av 

sig direkt till hotellet. 

detta ger en direkt kontakt 

med så många mer än de 

som skriver på 

TripAdvisor.  

Påverkan, 

”Impact” 

Image 

 

Recensioner 

7. …Vi försöker vi svara på allt. 

Men ibland hinns det inte med och 

så. Det går ju så fort i flödet… 

…Vi kanske tror att gästen är 

jättenöjd när de åker hem om de 

inte säger någonting till oss och 

sen får vi en dålig review.  

Vi försöker svara på allt, 

men ibland hinns det inte 

med.  

För vi kanske tror att 

gästerna är jättenöjda när 

de åker hem och helt 

plötsligt lägger de upp en 

dålig recension 

Hinna, 

kunskap 

Köpbeslut  

Image 

Recensioner 
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8. …Det negativa, man brukar 

säga att det negativa går till så 

många mer fler människor så då 

måste jag väl tyvärr säga det 

negativa då men samtidigt tror jag 

att om en gäst är tveksam och inte 

har någon uppfattning från början 

och ser bra recensioner hos oss, 

då tror jag att det är lätt att tippa 

över dom att välja oss.om man 

jämför olika. Annars så är det 

negativa påverkar väldigt mycket 

och det är därför som vi försöker 

förebygga det. Och det kan jag 

säga också att vi alltid skriver till 

gäster där vi inte känner igen/ inte 

vet situationen att vi har den här 

upplevelsen att dom har varit 

irriterade, tagit upplevelsen hem 

och sen har de inte förmedlat den 

till oss och då är det jättesvårt att 

att veta hur hade vi kunnat vända 

det här. För fel händer. 

 

Det negativa brukar 

påverka flest människor 

och har därför störst 

påverkan. Samtidigt så 

tror jag att gäster som 

inte har någon tidigare 

uppfattning och läser en 

bra recension har lättare 

att välja det hotellet 

Negativ 

påverkan 

Köpbeslut Recensioner 

 

 

Tabell 3: Innehållsanalys enligt Adolfsson och Kenne (2013) 
Meningsenheter	   Kondenserade	  

meningsenheter	  
koder	   Kategorier	  	  

	  
	  

Tema	  

1. Jag arbetar med att titta på 

TripAdvisor regelbundet för att se 

hur vi ligger till, vad vi får för 

kommentarer. Idag så svarar jag 

inte på TripAdvisor reviews utan 

det gör mina kollegor. Följer 

givetvis med spänning hur vi 

flyttar upp och ner i ranking. 

Försöker uppmuntra gäster att 

skriva om oss framförallt om vi vet 

 Jag arbetar med att 

titta på TripAdvisor 

för att se hur vi 

ligger till. Idag 

svarar jag inte på 

recensioner utan det 

gör mina kollegor. 

Följer hotellets 

rangordning och 

uppmuntra gäster att 

Recensioner Recensioner 

 

Image 
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att någon har varit väldigt positivt 

inställd till oss… 

Vi har små kort som vi lägger ut i 

restaurangen där vi uppmuntrar 

folk att logga in på våran ”site” 

och skriva om oss. 

 

skriva om hotellet. 

 

2. Vi ska säga så som idag noll, 

men i framtiden kommer jag. 

Dagligen om jag nu ska vara ärlig 

så blir det så att man kanske skulle 

sitta 20 minuter om dagen. 

Just idag är det noll 

men i framtiden ska 

det ligga på 20 

minuter om dagen. 

Utföra, Tid Recensioner 

 

Image 

3. Genom att jobba aktivt med 

feedback, med alla våra processer 

med en varm och personlig 

service, leverera en bra produkt. 

Sen tycker vi att top 20 inte är 

tillräckligt bra utan utan top 10 ska 

vi ju ligga. Och det ska vi också 

jobba hårt på framöver genom att 

helt enkelt leverera och det brukar 

påstå att vi våga leta efter tecken 

där gäster kan tänkas vara 

missnöjda, att vi då kan försöka 

göra något åt det under vistelsen. 

Ofta är det småsaker som vi skulle 

kunna gjort någonting år om vi 

hade fått vibbarna av att det går att 

göra någonting åt. Så det hoppas vi 

att vi kan göra.  

Desto, om jag har förstått allt rätt 

nu, så har TripAdvisor gjort en 

förändring, som kan vara intressant 

för er att veta. Nu tittar de mer på 

redaktion hur många Reviews 

förhållning till antal rum… 

Genom att jobba 

aktivt med feedback, 

med alla våra 

processer med en 

varm och personlig 

service, leverera en 

bra produkt. Målet 

är att inte vara top 

20 utan top 10 och 

det ska vi nå genom 

att leverera och 

finna tecken där 

gäster kan tänkas 

vara missnöjda och 

att vi gör något åt 

det redan på plats. 

Det har skett 

förändringar på 

TripAdvisor där det 

tittar mer på 

redaktionen hur 

många recensioner i 

förhållande till antal 

rum. 

Image, 

feedback,  

Rangordning 

Image 

 

Image 
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4. Jag tycker den påverkas i en rätt 

hög grad av TripAdvisor och med 

all rätta. Det är ett rätt schysst 

verktyg på många sätt men med 

sina brister i och för sig. Gäster 

kan verkligen säga vad de tycker 

och tänker om oss… 

…Positivt om man jobbar på ett 

professionellt sätt. Och levererar 

bra prisvärd service i förhållande 

till vad man levererar helt enkelt. 

”Value for money” och att vi letar 

efter tecken gäster inte är helt 

nöjda och försöka göra något åt 

det. Och det ger oss väldigt mycket 

feedback. så att vi kan jobba på 

våran image. Tack vare den 

feedbacken vi får. Vi får ju bra 

feedback som vi sen kan göra 

något åt. 

Det påverkas av hög 

grad av 

TripAdvisor. Det är 

ett rätt schysst 

verktyg på många 

sätt men med sina 

brister. 

Positivt om man 

jobbar på ett 

professionellt sätt. 

Och levererar bra 

prisvärd service i 

förhållande till vad 

man levererar helt 

enkelt. ”Value for 

money” och att vi 

letar efter tecken 

gäster inte är helt 

nöjda och försöka 

göra något åt det. 

Verktyg, brister Image 

Recensioner 

Image 

 


