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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att ge en inblick i den process som sker när turister söker 

information inför sitt besök och att skapa förståelse för hur de reflekterar över olika 

informationskällors trovärdighet. Internet har en växande betydelse för informationssökning, i 

synnerhet inom besöksnäringen. Värdet av recensioner har blivit allt större för konsumenter när 

de ska söka information, avgöra vilken produkt som är bäst samt fatta sitt beslut. I samband med 

att positiva recensioner har blivit viktigare för att en viss produkt/upplevelse ska bli vald av en 

konsument har falska recensioner börjat ta plats i recensionsflödena. Orsakerna kan vara såväl att 

höja en viss produkts omdömen som att ge en annan produkt eller företag ett dåligt anseende. 

Följande studie lyfter fram problematiken i fenomenet med falska recensioner och hur dessa kan 

skada turismnäringen på flertalet sätt. Studien tar ansats i den vetenskapsteoretiska positionen 

kritisk realism för att genom en enkätundersökning undersöka ämnet i fråga. Undersökningen i 

uppsatsen kommer att belysa hur turister i olika segment söker information, vilken betydelse 

recensioner har för dem samt hur de värderar recensioners trovärdighet. De respondenter som 

undersöks i studien har valts ut baserat på ålder och livssituation och genom detta delats in tre 

olika grupper: studenter, barnfamiljsföräldrar samt pensionärer. 

Bivariatanalysen av respondenternas svar i enkätundersökningen visar att respondenterna inom 

segmentet Studenter använder sig utav onlinerecensioner för att samla in information och styrka 

sina köpmotiv medan övriga segment främst vänder sig till företagshemsidor. Ett viktigt resultat 

som framkom av studien var att trots att många respondenter uppgav sig för att söka information 

främst på webbsidor ändå uppger att de har större tillit i rykten och vänners kommentarer, främst 

inom segmentet Barnfamiljsföräldrar. Det har också bevisats att internetanvändning medför en 

större risk för negativa upplevelser. 

Nyckelord: recensioner, trovärdighet, turism, TripAdvisor, User Generated Content. 
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Abstract 

The following study aims to give a first look into the process of when tourists searches for 

information before a trip and to understand how they reflect over the reliability in different kinds 

of information. Internet has an important meaning for information research, especially within the 

tourism business and experience economy. The value of reviews has grown increasingly bigger 

for customers when they are about to look for information, decide which product that suits them 

the most and to make their decision. While positive reviews have become yet more important for 

a product/experience to get chosen by the customer, false reviews have started to take their 

places at the websites of reviews. The reasons behind may be to raise a certain product’s ratings 

or simply to give another product or company a bad reputation. 

The following essay put light on the problem with the phenomena of false reviews and how these 

can harm the tourism industry in several ways. The study will highlight how different segments of 

tourists searches information, what value reviews have to them and what makes a review seem 

trustworthy or faked. The segments that were asked to participate in the survey were chosen 

based on their age and life situation. Through this we created the following three groups: 

students, parents from a family with children, and people who are retired. 

The result of the study shows that many of the respondents within the segment Students use 

online reviews to gather information and to boost their motives for consumption. The 

respondents within the other two groups mainly use the tourism companies’ own websites when 

they are about to consume. An important result of the study is that, although many respondents 

gave the answer that they mainly search information on websites, they still put greater trust in 

rumors and comments from friends, especially the respondents within the segment parents from 

a family with children. It has also been proved that the use of internet increases the risk of getting 

a negative experience. 

Key words: reviews, reliability, tourism, TripAdvisor, User Generated Content. 
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1. Inledning 

Detta första kapitel i uppsatsen kommer att presentera uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Avgränsning av studien samt en beskrivande ordlista med förklaringar av centrala begrepp finns 

att hitta i kapitlets sista del. 

1.1. Bakgrund 

I en allt mer konsumtionsfokuserad värld är människor idag omgivna av produktrecensioner. 

Recensioner av olika turismprodukter går i dagens läge att finna på diverse olika sätt. Några 

exempel på dessa är resesajter, tidningar, företagshemsidor, rykten och sociala medier. I samband 

med internets växande inflytande på våra liv sker en allt större del av kommunikationen inom 

turism via internet, vilket har fått benämningen E-turism. Turismnäringen är beroende av global 

kommunikation. Utöver att företag ofta kommunicerar via plattformar online har också 

recensioner online fått en större betydelse (Middleton et al. 2009; Book et al. 2018). 

Turismnäringen är en stadigt växande industri och i samband med större konkurrens blir också 

utmärkta och extraordinära recensioner en allt viktigare faktor inom marknadsföring. 

Föreliggande uppsats kommer därför att undersöka hur turister använder och resonerar kring 

olika recensioner och dess trovärdighet. 

Tillkomsten av internetbaserade webbsidor för recensioner underlättar för resenärer att dela med 

sig av sina upplevelser med andra. Dessa webbsidor har blivit viktiga informationskällor som har 

stort inflytande på vad människor beslutar att se, göra, var de ska äta och var de ska övernatta 

(Chung & Buhalis 2008). En turists hela reseplanering kan alltså influeras mycket av 

onlinerecensioner (Zeng & Gerristen 2014; Filieri 2016). Hanefors & Mossberg (2007) menar att 

det finns tre olika process-faser som turisten genomgår vid en resa. Den första fasen sker innan 

bokningen och köpet, vilket är förköpsfasen. I denna fas måste turisten kunna läsa utmärkta 

recensioner om en turismprodukt för att välja just den över en annan. Förköpsfasen efterföljs av 

konsumtionsfasen, vilken berör turistens reaktion på produkten. Det är dock vanligt 

förekommande att människor söker efter recensioner också mellan dessa två faser för att försäkra 

sig om att det var rätt beslut. Den sista fasen kallas utvärderingsfasen och handlar om huruvida 

turisten är nöjd eller inte med sitt val. Dessa känslor påverkar vilka recensioner som 

konsumenten kommer att ge efter sin upplevelse (Hanefors & Mossberg 2007; Jensen & 

Pizzamiglio 2016). 

En stor förändring som har skett under turismnäringens utveckling är utvecklingen av de 

resesidor som tillsammans med övriga media skapar en intensiv informationsmall (Narangajavana 
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et al. 2017). Människor tenderar idag att konsumera baserat på hur de identifierar sig (Mansvelt 

2005). Ålder och stadiet i livscykeln är två faktorer som kan påverka var och hur köp- och 

informationsprocessen sker. Det kan exempelvis ses skillnader i användningen av webbaserade 

tekniker. Yngre generationer tenderar att använda och ha större tillit i information online mer än 

människor i den äldre generationen (Blank & Dutton 2012). Skillnaderna mellan generationernas 

konsumtionsbeteende kan bero på kunskap om och tilliten till internet eller tillgången till mobila 

enheter. Men även stadiet i livscykeln påverkar då detta förändrar rutiner, preferenser, sociala 

relationer och turistbeteendet (Blank & Dutton 2012; Jensen & Pizzamiglio 2016; Huber 2019). 

Recensioner på sociala medier kan ofta vara viktiga informationskällor som turister söker efter 

för att kunna jämföra och ta reda på andras tyckande om vad som var bra och mindre bra. Dock 

har problemet kommit upp på senare tid att vissa företag använder falska recensioner för att 

framstå som bättre än de egentligen är (Book et al. 2018). Vissa företag kan på olika vis bland 

annat hacka datasystem så att de får förhöjda omdömen. Ett annat exempel är företagare som 

betalar för att falska, berömmande recensioner om dem ska finnas på resesajter (Inc.com 2018). 

Problematiken ligger delvis i när turistens upplevelse inte motsvarar förväntningarna. Detta kan 

skapa konflikter mellan ägare och de som är ansvariga för marknadsföringen, exempelvis 

webbsidor såsom TripAdvisor. En av de konflikter som kan skapas är om turisten bokar in en 

övernattningsplats som ser helt annorlunda ut i verkligheten än på hemsidan. I situationer likt 

denna kan spänning uppkomma mellan turisten, ägaren och webbsidan som publicerat 

recensionerna, exempelvis TripAdvisor. En sådan händelse kan leda till att företaget ifråga 

påverkas genom att missnöjda turister ger negativa recensioner om dem, vilket snabbt sänker nya 

kunders intresse för företaget (Book et al. 2018). 

Detta är ett problem som har uppmärksammats allt mer då kunder kan bli rejält lurade av dessa 

falska recensioner, men att avgöra vad som är en äkta recension och inte kan vara mycket svårt. 

Tekniker för att få sanningsenlig information och för att försöka avgöra huruvida en recension är 

tillförlitlig eller inte har dock börjat utvecklas (Fang et al. 2015; Filieri 2016). Dessa tekniker kan 

variera mellan olika målgrupper. Det kan exempelvis handla om taktiker för att genom 

granskning av texten bedöma huruvida en recension är verklig. Ett annat sätt kan vara att ha ett 

kritiskt ställningstagande vid valet av vilken plattform som ska användas som informationskälla, 

exempelvis att lita mer på vissa webbsidor än andra (Filieri 2016). En ofta använd webbsida för 

information inom besöksnäringen är TripAdvisor. Denna reseplattform innehåller över 760 

miljoner omdömen tillgängliga för de 490 miljoner internetanvändare som söker information på 

webbsidan varje månad (TripAdvisor 2 2019). 
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1.2. Problemformulering 

Att recensioner inte alltid är sanna, utan också kan vara falska och från falska användare, har 

blivit till ett stort problem (Inc.com 2018). Recensioner är i många fall nu av större vikt än priset 

på en vara; positiva omdömen av tidigare konsumenter kan vara en mer avgörande faktor än 

själva produktpriset (Book et al. 2018). Negativa recensioner väger gärna tyngre än de positiva. 

När en produkt återkommande får negativa recensioner avtar nya kunders intresse snabbt. Som 

resultat av recensioners ökade inverkan på kunden i jämförelse med prisernas så har falska 

recensioner blivit ett allt större problem. En konsekvens som uppstår i samband med 

publiceringar av falska recensioner är att människor kan uppleva osäkerhet och misstro till de 

informationskällor som marknadsför produkter. Som resultat av detta kan det bli svårare att 

känna säkerhet i att en källa är trovärdig och att kunden därav måste vidta större försiktighet i 

förköpsprocessen. Det blir därför viktigt att veta vilka plattformar som anses vara trovärdiga - 

om ett företag inte publicerar information på plattformar där kunder känner sig bekväma så 

riskerar de att inte nå ut till kunderna. 

Det går också att argumentera för problematiken med falska positivt riktade recensioner. Om 

turister nås av falska, positiva recensioner om ett företag finns risken att turisten i och med detta 

också ges falska förhoppningar. Detta riskerar att resultera i att den verkliga upplevelsen av 

företaget inte alls motsvarar de recensioner som publicerats. En sådan företeelse av falska 

recensioner kan utöver turisten även skada företaget i sig självt. Om den missnöjda turisten 

skriver negativa recensioner eller meddelar omvärlden om den misslyckade upplevelsen kan 

företaget ifråga komma att anklagas för falsk marknadsföring och/eller för att ha dålig service. 

Som diskuteras i efterföljande kapitel så förekommer det att managers anordnar falska 

recensenter, men om de falska recensionerna inte var avsedda av företagen själva så riskerar de att 

hamna i problem för någonting som inte var deras mening. Då många idag tenderar att 

konsumera som de identifierar sig (Mansvelt 2005) går det att göra ett antagande att många inom 

ett visst segment attraheras av samma slags marknadsföring. Det finns i och med detta en risk att 

ett helt segment kan drabbas av en falsk recensents kommentarer. Exempel på detta kan tänkas 

vara åldersgruppstillhörighet. Därför kommer bland annat ålder att vara en variabel i uppsatsens 

studie. 

Recensioner har bevisligen en stor inverkan på människors tillit - många vågar inte ens lägga sin 

tillit i produkter som de inte kan läsa recensioner om (Book et al. 2018). Men för varje gång som 

turisten använder sig av recensioner för att styrka sin tillit i ett företag så riskerar denne att också 

exponeras för allt mer falsk information. Det blir viktigt också för marknadsförare att veta vilka 
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recensioner en turist uppfattar som trovärdiga och inte samt vilka plattformar de föredrar. Om 

deras reklam hamnar på fel plats eller uttrycks på fel vis kan kunder bli mindre mottagliga och 

mer kritiska. Som förklaras i följande kapitel så kan falska recensioner dessutom ha förödande 

konsekvenser för både företag och konsumenter flera år efter själva publiceringen. UGC med 

produktrecensioner är en stor tillgång för att underlätta för turister, men har också blivit en stor 

tillgång för de företagsägare som vill ge sitt företag ett bättre anseende. Fenomenet recensioner 

blir allt viktigare för konsumenter idag. Men det som Blank & Dutton (2012) poängterar om 

internettillit i nästa kapitel återspeglas också i besöksnäringen: för ju mer en turismkonsument 

försöker säkerställa en perfekt resa genom informationssökning online, desto mer ökar risken att 

få en negativ upplevelse när UGC inte längre är tillförlitligt. 

1.3. Avgränsning av uppsatsen 

Uppsatsens forskningsområde kommer att begränsas till att enbart undersöka människor inom 

grupperna studenter, barnfamiljsföräldrar och pensionärer. För att undvika att studien blir för 

omfattande bortser vi alltså från andra turistsegment, exempelvis affärsresenärer. Det kan tänkas 

att människor i olika åldrar och med olika livssituationer har olika preferenser och åsikter gällande 

informationskällors trovärdighet. Blank & Dutton (2012) menar att äldre generationer tänker mer 

på risker som kan uppstå vid användningen av internet och dess konsekvenser medan 

konsumenter i yngre generationer inte påverkas av de negativa upplevelser de ibland drabbas av 

genom användningen av internet. Dock börjar äldre personer som går i pension att söka efter nya 

aktiviteter som de kanske tidigare har missat, exempelvis resor (Nimrod & Kleiber 2007). Mellan 

dessa två livssituationer passerar många personer stadiet där de blir barnfamiljsföräldrar. Också 

denna livssituation kan tänkas ha en inverkan på intressen, preferenser och åsikter då barn ofta 

påverkar var och hur resor sker. 

Den typ av recensioner som ska undersökas kommer att vara de skriftliga som publiceras 

offentligt i olika medier, exempelvis rese-/recensionssidor såsom TripAdvisor. Denna 

reseplattform innehåller över 760 miljoner omdömen (TripAdvisor 2 2019) och lämpar sig därför 

väl att undersökas och exemplifieras. I viss mån inkluderas också vardagligkonversationer i 

arbetet. Uppsatsen kommer alltså inte att behandla kommentarsflöden på sociala medier såsom 

Facebook eller Instagram. 

1.4. Syfte & frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att få förståelse för hur olika turister, utifrån studiens valda 

målgrupper, gör sin informationssökning inför sitt besök, vilken betydelse recensioner har för 

dem samt vilka faktorer de anser gör en informationskälla trovärdig.  
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Frågor: 

1. Var och på vilket sätt hittar turisten information inför sin resa? 

2. Vilken roll spelar recensioner för turisters köpbeslut? 

3. Vad betraktar olika turister som en trovärdig recension och/eller informationskälla? 

Studien kommer att fördjupa sig i förköpsfasen hos människor som är intresserade av att 

genomföra ett köp av en produkt/upplevelse inom turismbranschen. Områden som ska 

undersökas är vilka informationskällor de olika målgrupperna använder innan de väljer att 

genomföra sitt köp. När de slutligen hittar de informationskällor som ska användas; hur påverkar 

denna recensionsbaserade information deras köpbeslut? Uppsatsens studie ämnar också 

undersöka hur olika konsumenter avgör huruvida en viss recensionsbaserad informationskälla är 

trovärdig eller inte.  

1.5. Centrala begrepp och perspektiv 

Informationskälla: En källa kan i informationssammanhang beskrivas som ett ursprung eller en 

grund varifrån kunskap förmedlas (Thurén & Strachal 2011). 

WOM & EWOM: WOM är akronymen för Word Of Mouth; ett begrepp om hur positiv såväl 

som negativ marknadsföring sker genom verbal ryktes- och åsiktsspridning. EWOM - Electronic 

Word Of Mouth - representerar den WOM som sker elektroniskt, alltså via internet (Choi et al. 

2017). 

Recensioner: Uttrycket “recensioner” kommer i denna uppsats att definieras som de omdömen, 

rekommendationer och kritiska reflektioner som kunder uttrycker såväl skriftligt som verbalt om 

en turistprodukt. 

Onlinerecensioner: Onlinerecensioner är den form av recensioner som publiceras elektroniskt på 

internetsidor (Choi et al. 2017). 

Media: I uppsatsen kommer media att förstås som de olika elektroniska eller facklitterära 

plattformar som förmedlar information. 

Marknadsföring: Marknadsföring är en försäljningstaktik. I uppsatsen kommer ordet att 

definieras som en teknik med syftet att uppnå ökad försäljning och god publicitet genom att 

sprida reklam i form av annonsering och ryktesspridning. 

1.6. Disposition 

Inledningskapitlet i uppsatsen har introducerat ämnet och gett en inblick i dagens problem gällande 
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recensioners trovärdighet inom turismbranschen. Bakgrundsfakta till ämnet har lagts fram för att 

sedan gå djupare konkret på det faktiska problemet med falska recensioner. Efter detta har 

uppsatsens syfte, frågeställningar, avgränsning och centrala begrepp presenterats. Till detta följer 

ytterligare fem kapitel om: teori, metod för materialinsamling, det empiriska resultatet, analys av 

studien samt ett kapitel med slutsatser. 

Teorikapitlet ger en djupare förståelse av ämnet genom att presentera tidigare forskning och 

litteratur som förklarar de viktiga begrepp som används i studien. Informationen i detta kapitel 

kommer senare att ställas i relation till uppsatsens empiri. 

Metodkapitlet presenterar och förklarar den metod som använts för att genomföra uppsatsens 

studie. Denna del av uppsatsen beskriver också hur studiens undersökningsformulär har 

utformats. Här introduceras dessutom studiens olika respondentgrupper och de platser där 

undersökningen genomfördes. 

Empirikapitlet redogör för resultatet av den enkätundersökning som användes för att genomföra 

studien. Resultatet presenteras genom diagram och beskrivningar i tre olika teman: 

informationssökning, recensionernas betydelse för konsumtionsbeslut, samt recensionernas 

trovärdighet. 

Analyskapitlet sammanför tidigare teori med den nya empirin. Vissa teorier och tidigare forskning 

styrks och bekräftas av uppsatsens empiri, medan andra motbevisas. 

Slutsatskapitlet lyfter fram de viktigaste resultaten ur uppsatsens studie och ger flera förslag och 

motiv till vidare forskning inom ämnet. I kapitlet reflekterar även författarna om uppsatsen och 

dess resultat.  
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2. Teori 

Föreliggande kapitel behandlar teoretiska aspekter om användning av recensioner och marknadsföring inom 

besöksnäringen. Ämnet introduceras i olika kategorier med start i uppkomsten för att sedan utgå i hur recensioner 

i dagsläget missbrukas och manipuleras för att öka kundflödet samt hur det kan skada turismnäringen även 

långsiktigt. 

2.1. ICT & E-turism 

Internet är en del av ICT - Internet Communication Technology. En allt större del av vårt 

vardagsliv har en koppling till internet, och med dess successiva inflytande på våra liv har det 

även fått en växande betydelse inom turismnäringen för att förmedla information, marknadsföra 

och inom försäljning. Genom etableringen av den internetbaserade kommunikationen inom 

turism har begreppet E-turism uppstått (Middleton et al. 2009). En problematik har dock 

uppstått med ICT och därigenom E-turism då för mycket information på en och samma plats 

kan vara stresstriggande och förvirrande. Med tillit i att potentiella kunder är bekanta med 

företagsnamn har många företag skapat egna hemsidor för att där marknadsföra sig och låta 

internetanvändare läsa de kundomdömen som företaget har citerat på sin webbsida. Detta i en 

förhoppning om att övertyga kunden om att denne har hittat rätt produkt (Middleton et al. 2009). 

Misstroende och skepticism har dock riktats mot företagshemsidor då det är företaget självt som 

väljer ut och skriver de omdömen som publiceras på deras webbsidor, vilket möjliggör 

anpassning och förfalskning. I synnerhet den yngre generationens konsumenter tenderar att hysa 

misstro till företagsinformation. Många kunder vänder sig därför till oberoende, fristående 

webbsidor där recensioner och information om ett företag och produkter publiceras men där 

företagen själva inte kan påverka den information som ges. Dessa recensioner har 

samlingsnamnet onlinerecensioner och används i stor utsträckning för service- och 

upplevelseprodukter (Middleton et al. 2009; Jensen & Pizzamiglio 2016). Recensionerna och de 

plattformar där de publiceras blir kort sagt en sorts informationskällor där turister i förköpsfasen 

söker information för att avgöra vilken produkt den ska välja (Choi et al. 2017). Så i takt med att 

misstro riktas mot företagens egna hemsidor har rekommendationer och information från andra 

blivit en av de mest inflytelserika informationskällorna inom besöksnäringen (Book et al. 2018). 

2.2. Web 2.0 & Travel 2.0 

Web 2.0 är ett verktyg som hjälper individer och olika verksamheter över hela världen att skapa 

en onlinekommunikation för kreativitet, samarbete, marknadsföring och delning av erfarenheter 

samt åsikter (Bohley 2010). Turismaktörer måste kontinuerligt samla in och bearbeta information 
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för att hålla sig uppdaterade. Detta eftersom turismbranschen hela tiden påverkas av olika 

faktorer på grund av att turismen är i en kontinuerlig utveckling och förändras med dagens 

snabba utveckling (Sigala & Chalkiti 2014). Xiang & Gretzel (2010) förklarar Travel 2.0 för att 

innefatta de senaste nyskapande teknologierna såsom bloggar, onlinevidoes (vloggar), 

webbforum, recensionsbaserade webbsidor och produktomdömen. Detta innebär att området 

Travel 2.0 kan omfatta information relaterad till turismens produkter och tjänster via dessa APPar 

och webbsidor. Enligt Elci et al. (2017) bör hotellägare och turismaktörer fokusera mer på 

turistens medverkan på produkten/upplevelsen via Travel 2.0-webbsidor. Detta för att kunna 

förbättra samt utveckla kvaliteten för bättre uppfattning av tjänster för både verksamheten och 

kunderna. Elci et al. (2017) menar att Travel 2.0-webbsidor ger möjligheten till turisten att få 

tillgång till information utifrån andra turisters erfarenheter och åsikter om en viss produkt. 

Information på dessa webbsidor är lättillgängliga samt gratis att använda, vilket gör dem lättare 

för turisten att använda. Denna information kan vara en stor hjälp för turister att fatta ett beslut 

innan resan, ett exempel är Booking.com. Men detta kan ha sina konsekvenser på turisten då all 

denna information sprids online av okända personer, vilket kan medföra en risk att de inte är 

sanna (Elci et al. 2017). 

2.3. User Generated Content 

User Generated Content (UGC) kan översättas till användargenererat innehåll. Med den snabba 

kontinuerliga utvecklingen är det problematiskt att hitta en officiell definition av uttrycket UGC. 

Dock har Organisation For Economic Co-Operation And Development skapat en definition för 

UGC som bygger på tre punkter: 

-  Saker som skrivs av internetanvändare och som är tillgängligt för allmänheten, exempelvis 

recensioner av olika upplevelser och produkter. 

-  Att användare ska vara kreativa, till exempel skriva sina egna tankar och idéer eller publicera 

sina fotografer. 

-  Innehållet ska skapas av icke-professionella rutiner och praxis, med andra ord: användare 

skriver inte för vinst eller ersättning (OECD 2007). 

Genom utvecklingen av den kommunikationsdemokrati som numera finns att hitta på 

internetsidor så kan vem som helst publicera och uttrycka sina erfarenheter samt sitt tyckande om 

olika produkter och upplevelser. Reklambyrån The Interactive Advertising Bureau i USA 

definierar UGC som “any material created and uploaded to the Internet by non-media professionals.” 

(iab.com 2019). 
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Christodoulides et al. (2012) förklarar i sin artikel hur UGC kan påverka varumärken. Författarna 

hävdar att den avgränsade förståelsen av marknadsförares användning av UGC riskerar att skapa 

negativa effekter för produkten. Konkurrensen mellan företag kan leda till att marknadsförare 

använder UGC för att förstöra för andra genom att exempelvis skriva dåliga recensioner 

(Christodoulides et al. 2012). 

Tsiakali (2018) poängterar att frekvent användning av UGC med tiden kan leda till utnyttjande av 

tekniken. När en individ har fått erfarenhet av UGC kan det med tiden hända att denna 

användare av systemet kan börja skriva på ett negativt sätt utan verkliga skäl (Tsiakali 2018). 

Detta kan leda till att vissa personer anstränger sig för att skapa de falska recensioner som 

föreliggande studie bygger på. Vidare diskuterar författaren att det idag finns bra bevis för 

betydelsen av att låta exempelvis resenärer ha möjlighet till att själva skapa information. Tsiakali 

(2018) nämner webbsidan TripAdvisor som ett exempel där resenärer själva kan skriva 

recensioner om olika upplevelser och destinationer. Författaren poängterar att de flesta aktörer 

bör använda UGC i sina marknadsföringsstrategier; det vill säga ge möjligheten till individerna 

själva att skriva sina rekommendationer och information om produkten. På det viset kan flera 

målgrupper nås via internet. Följaktligen ska marknadsförare kunna planera och välja produkter 

som ska marknadsföras. Resultatet av forskningen visar att befogenhet/tillåtelse är en viktig 

faktor för attityd och viljan att använda UGC för att sedan kunna fatta ett beslut (Tsiakali 2018). 

2.4. Onlinerecensioner och användardriven utveckling 

Onlinerecensioner används i stor utsträckning inom just besöksnäringen då denna omfattar ett 

mångtal service- och upplevelseprodukter. Dessa recensioner ger andra konsumenter såväl som 

aktörer information, rekommendationer och kritik om olika turistprodukter. De kan således vara 

hjälpsamma för turister under olika stadier av reseplaneringen genom att uppmärksamma dem på 

vad som rekommenderas av andra, men också vad som inte rekommenderas (Filieri 2016). En 

version av onlinerecensioner kan också vara EWOM, internetbaserad ryktesspridning. För att ett 

företag ska kunna överleva och dessutom expandera krävs att kunderna tillfredsställs, och genom 

tillfredsställning skapas lojalitet. Ett klart tecken för företag på kunders nöjdhet och lojalitet är 

när kunderna rekommenderar dem för andra och sprider ett positivt rykte om produkten eller 

företaget. Utöver tillfredsställelsen har också en produkts värde för kunden en stor inverkan på 

kundens lojalitet och anledning att genom WOM rekommendera företaget eller produkten (Yunia 

et al. 2018). Recensioner som publiceras i recensionsforum räknas tillhöra EWOM, men EWOM 

och WOM kan också förekomma på andra plattformar (Choi et al. 2017). 



17 
 

Turistrecensioner tillgängliga för allmänheten att läsa är i sig självt inte ett nytt fenomen som 

utvecklats genom ICT och webbsidor. Exempelvis gästböcker har använts av många företag 

inom besöksnäringen under en lång tid. Också aktören, alltså företaget som tillhandahåller en viss 

produkt, kan dra god nytta av dessa olika sorters recensioner. Genom att kunder ger sin kritik via 

recensioner möjliggörs så kallad “Användardriven utveckling”. Med detta menas utvecklingen av 

produkter, koncept, system och service som inspirerats av eller som är ett resultat av kunders 

önskningar, behov och åsikter (Hjalager & Nordin 2011). Utöver detta kan EWOM dessutom 

bygga ett större förtroende för ett företag och dess produkter: när positiv EWOM om ett företag 

ökar och sprids så höjs också tilliten, exempelvis till en turistdestination. Konsumenter kan 

därigenom uppleva minskad oro för sitt beslut. Genom att se och höra positivt riktad EWOM 

och WOM kan konsumenter alltså känna sig säkrare i att de kan lita på företaget och/eller 

produkten. EWOM blir följaktligen som en slags användardriven marknadsföring, för ju större 

tillit och gott rykte som finns om ett företag, desto större anledning ges människor att konsumera 

hos dem (Abubakar & Ilkan 2016). 

2.5. Ålder och livsstil 

En orsak till den stora användningen av onlinerecensioner är dess effektivitet: de kan genom sin 

tillgänglighet ge information snabbare än icke-elektroniska plattformar. En persons tillgång till 

mobila enheter har därför stor betydelse för dennes internetvanor och delaktighet i denna sorts 

onlineshopping. Denna tillgång återfinns ofta bland den yngre generationen, vilka också tenderar 

att hysa mindre tillit till just information från företag utan förlitar sig mer på onlinebaserade 

rekommendationer. (Jensen & Pizzamiglio 2016). Hur mycket en person använder internet har en 

påverkan också på hur mycket de använder internet för informationssökning. Här, menar Jepsen 

(2007), att ålder har en inverkan och hävdar att ökad ålder innebär minskad användning av 

internet. Det ska dock poängteras att det är vanligt förekommande att också de som väljer att 

genomföra sitt köp offline väljer att först söka efter recensioner online (Jensen & Pizzamiglio 

2016). 

Huber (2019) undersöker relationen mellan livscykel och pensionärens turismbeteende utifrån 

psykologiska-sociala faktorer/teman. Författaren undersökte rollförändringar, det vill säga 

pension samt förlust av partner. Huber (2019) menar att ju mer åldern stiger desto mer påverkas 

individen av livshändelser som påverkar dagliga rutiner, de sociala relationerna samt individens 

turismbeteende. Resultatet visade att livshändelser såsom pension och förlust av nära personer i 

ens liv påverkar en individs sociala interaktioner. Dessa händelser kan hanteras genom att resa 

eller vara borta från vardagen. Detta ska ge individen känslor av välbefinnande och är en del av 
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återhämtningsprocessen efter trauman eller den negativa upplevelsen personen fick erfara. En 

vanligt förekommande förändring som sker i samband med nådd pensionsålder är att ingå 

medlemskap i pensionärsgrupper, såsom svenska PRO - Pensionärernas Riksorganisation. Detta 

kan leda till förändrat konsumtionsbeteende gällande exempelvis just resor då vissa 

gemenskapsgrupper har egna resebyråer, däribland PRO (PROmedlemsresor 2019). För de 

pensionärer som använder denna resebyrå sker förköpsfasen således internt via organisationen. 

Webbsidan innehåller information men däremot inte recensioner om de förbestämda 

resealternativen (PROmedlemsresor 2019). 

2.6. Recensioner: trovärdiga eller falska? 

I samband med det ökade antalet plattformar för onlinerecensioner, och även aktiviteten på 

dessa, har problematiken uppstått att det kan vara svårt att veta vilka recensioner som är de mest 

tillförlitliga, trovärdiga och användbara (Jensen & Pizzamiglio 2016). Trovärdiga recensioner kan 

definieras som recensioner skrivna av en kund som erfarit en produkt eller tjänst och som av 

läsaren uppfattas som ärliga, sanningsenliga och som inte har publicerats i marknadsföringssyfte. 

Vilseledande recensioner eller recensioner skrivna i syfte att föra reklam kan däremot 

kategoriseras som falska, sponsrade eller otillförlitliga. Huruvida en källa uppfattas som sann eller 

falsk avgörs ofta genom så kallad textanalys; att se på innehållet i en text och hur den är skriven 

(Filieri 2016). Pålitligheten i en källa, alltså huruvida informationen i den verkligen är sann, kan 

sägas vara en kombination av expertis och trovärdighet (Ayeh et al. 2013). 

Genom att skriva om exempelvis objektiva fakta eller kultur överför författaren av denna sin 

egenbildade fakta till skriven text. När någon sedan läser texten ges informationen i denna 

mening och kan förklara ting (Veal 2011). Exempel på objektiva fakta skulle kunna vara en 

upplevelse, och när den sedan skrivs ned som en berättelse blir den en slags recension. En 

problematik som uppstår i denna fakta är dock att ord kan ha olika betydelse i olika sammanhang 

och för människor från olika kulturer. Vem som hävdar någonting, i vilket sammanhang och i 

vilken situation kan vara avgörande för hur texten tolkas. Språkbruk varierar bland kulturer och 

uttryck kan därför komma att tolkas olika baserat på vem som läser dem, och starka åsikter kan 

resultera i starka ord (Thurén 2005). Just språkbruket blir också en viktig faktor för vilka 

recensioner som ges störst uppmärksamhet av läsare. Det är vanligt att konsumenter ofta bara 

skriver recensioner om upplevelsen överträffade förväntningarna eller om de har varit starkt 

missnöjda. Det kan genom detta bli svårt att hitta milt skrivna recensioner (Jensen & Pizzamiglio 

2016). Om en recension med ett skämtsamt eller ironiskt uttryck tolkas fel eller överdrivet kan 

detta snabbt spridas genom WOM och EWOM. Misstolkningar av informationen kan då uppstå 
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och då det inte finns någon garanti för att information som publiceras verkligen är sann kan en 

produkt eller företag snabbt men oförtjänt få dåligt anseende genom rykten (Thurén & Strachal 

2011). 

Artikeln ”Do we believe in TripAdvisor” (Ayeh et al. 2013) undersöker informationssökande 

människors inställning till trovärdigheten i information som publicerats av UGC-användare. Den 

undersöker huruvida individer anser att denna slags källa är tillförlitlig att använda i 

planeringsprocessen samt hur det kan påverka deras reseplanering. Undersökningsresultat visade 

att turister ofta är villiga att använda UGC som en trovärdig källa innan reseplaneringen, men 

detta är just om de anser att informationen som skrivits är av trovärdiga användare. Vidare visar 

resultatet relationen mellan trovärdighet och kvalifikationers omfattning. Sammanfattat visade 

resultatet att trovärdighet var viktigast för resekonsumenterans attityder (Ayeh et al. 2013). 

Med fenomenet om att falsk eller misstolkad information lätt kan spridas som om den vore sann 

följer också problemet med de recensenter som avsiktligt sprider falsk information. Hernandez-

Mendez et al. (2015) förklarar att ett skäl till varför användardriven information ofta anses som 

trovärdig är för att de som skriver recensioner inte har något intresse för företaget och därför inte 

har någon avsikt att marknadsföra detta. Dock har problemet med falska recensenter uppstått. 

Dessa recensenter finns att hitta bland såväl utomstående individer eller kunder som hos 

företagarna själva (Choi et al. 2017). 

2.7. Manipulation och recensionsbedrägeri 

Fang et al. (2015) förklarar att kvaliteten i en informationskälla är avgörande för att övervinna 

osäkerheten hos en potentiell kund. Vad som är den viktigaste aspekten kan dock variera 

beroende på vilken typ av turismentreprenör/-aktivitet det rör sig om. Författarna exemplifierar 

att en av de viktigaste faktorerna inom hotellrecensioner är stjärnrankningen som uppges på 

webbsidan. Detta blir dock problematiskt då resesidor har olika regler för hur ett stjärnbetyg 

fastställs. På Expedia.com kan en person inte skriva en recension om denne inte har gjort sin 

reservation via webbsidan ifråga och dessutom genomfört sin vistelse. TripAdvisor, å andra sidan, 

kräver inte detta av sina recensenter. Ett annat exempel är resewebbsidan Booking.com. Denna 

bokningssida låter företag ranka sig själva med det antal stjärnor som de anser att företaget 

motsvarar (Fang et al. 2015; Booking.com 2019). Såväl TripAdvisor som Booking.com 

poängterar på sina hemsidor att de vid misstanke om missledande recensioner gör en 

undersökning av fallet och korrigerar informationen, men ingen av resesidorna exkluderar företag 

som misstänks eller bevisas ha manipulerat eller utnyttjat systemet för onlinerecensioner. 
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Däremot publicerar TripAdvisor en varningssymbol vid företaget om utnyttjande eller 

manipulation har bevisats (Booking.com 2019; TripAdvisor 1 2019). 

Flertalet recensionssidor fungerar som så, att de produkter som har flest recensioner och flest 

positiva omdömen rankas först i listorna över produkter. Dessa listor på produkter är ofta långa 

och konsumenter tenderar att främst göra sitt val utifrån de högst listade produkterna (Jepsen 

2007). År 2017 publicerades en artikel som gav exempel på en restaurang vars manager 

uppmuntrade gäster att publicera falska recensioner. Positiva recensioner om restaurangen i fråga 

eller negativa recensioner om en konkurrerande restaurang kunde exempelvis belönas med ett 

personligt presentkort (Choi et al. 2017). Detta ger ett exempel på hur företagsägare mot 

incitament försöker manipulera och utnyttja besöksnäringens olika recensionssystem. En 

liknande företeelse uppmärksammades under 2018 då en person åtalades för att mot ekonomisk 

ersättning av managers ha publicerat över 1000 falska recensioner åt olika företag på bland annat 

resesidan TripAdvisor.com. Dessa företeelser har dock lett till att företag som tillhandahåller 

onlinerecensioner har vidtagit större åtgärder för att informera kunder om recensionsbedrägerier 

(inc.com 2018). 

2.8. Åldersbaserad internettillit 

Artikeln Age and trust in the Internet (Blank & Dutton 2012) undersöker skillnaden som skett mellan 

2003 och fram till 2009 gällande människors tillit till internet. Blank & Dutton (2012) menar att 

individer som har lång erfarenhet av användningen av internet tydligt är de som sannolikt drabbas 

mest av negativa upplevelser, som exempelvis bedrägeri. Frågan som ställdes i undersökningen 

var om hur individen bedömer trovärdigheten av information på internet. 

Undersökningsresultatet visade stora skillnader mellan åren 2003 och 2009. De flesta av 

undersökningens respondenter svarade under 2009 “Vet ej” gällande hur de bedömer 

trovärdigheten av internetbaserade källor. I undersökningsresultatet från år 2003 valde färre 

respondenter svarsalternativet “Vet ej”. Resultatet i undersökningen visade även att individer i 

stigande ålder har mindre tillit till internetbaserade källor än dem i yngre ålder. Äldre individer 

bryr sig mer om risken att drabbas av negativa upplevelser. Detta, poängterar Blank & Dutton 

(2012), kan bero på att de inte är särskilt vana att använda den moderna teknologin. Studien 

bidrog med två olika hypoteser. Den första var att negativa upplevelser inte ger någon effekt på 

individer som uppskattar att använda internettjänster då dessa tjänster är lättillgängliga. Den 

andra hypotesen var att ju mer en individ använder internet, desto större blir sannolikheten att 

drabbas av negativa upplevelser (Blank & Dutton 2012). 
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McMillan & Morrison (2006) menar att en orsak till varför unga vuxna fortsätter att använda sig 

av internet trots att de är medvetna om de risker det medför har att göra med definitionen av 

dem. Författarna diskuterar att unga vuxna idag är associerade med teknologi då internet 

inkluderas i en stor del av deras liv. Utöver att internets stora tillgång till information och den 

sociala interaktionen som sker kan internet dessutom avgöra vilka åsikter de ska ha om saker 

snarare än att de själva bestämmer. Detta eftersom de genom användardrivet material läser 

information om att saker är på vissa sätt. Viljan att hålla sig uppdaterad är stor bland unga vuxna 

som använder internet, och genom att inte använda denna teknologi kan de riskera utanförskap 

(McMillan & Morrison 2006). 

2.9. Onlinerecensioners tillförlitlighet 

I samband med att allmänheten inte bara blir allt mer medveten om det recensionsbedrägeri som 

pågår utan också utsätts för det så skapas ett minskat förtroende till onlinerecensioner. Då många 

företag främst kommunicerar med sina kunder online så kan denna sorts misstro vara förödande i 

ett företags strävan efter succé (Ahmad & Sun 2018). Graden av en rekommendations 

trovärdighet blir därigenom påverkande för exakt hur mycket inflytande en recension kommer att 

ha på ett företag och dess produkter - oavsett om det är ett positivt eller negativt inflytande 

(Book et al. 2018). I regel tycks konsumenter ha störst tillit i den information som senast 

publicerades om en produkt. Falsk information kan dock spridas lika fort som den sanna då det 

kan vara svårt att avgöra vilken källa som utger korrekt information (Thurén & Strachal 2011). 

En onlinerecensents identitet har stor betydelse när kunder ska avgöra en recensions 

trovärdighet, men det är i dagsläget inte längre nödvändigt att en recensent är exempelvis en 

resebloggare. Recensionsforum online ger dessutom stor möjlighet till anonymitet eller falsk 

identitet då webbsidor ibland endast kräver lite eller ingen information alls om själva recensenten. 

I och med denna svårighet att identifiera källan till en recension behöver recensionssökande hitta 

andra sätt för att avgöra en källas tillförlitlighet (Ahmad & Sun 2018; Fang et al. 2015). 

Ett sätt är att avgöra en onlinerecensions tillförlitlighet är undersöka hur stort antal recensioner 

en produkt har. Gavilan et al. (2018) förklarar att huruvida konsumenter har tillit till ett omdöme 

som efter sammanställning är positivt påverkas av antalet recensioner. Författarna menar att 

positiva totalomdömen endast anses tillförlitliga om de har uppkommit genom ett högt antal 

recensioner, men poängterar att negativa omdömen ses som tillförlitliga oavsett antalet 

recensioner (Gavilan et al. 2018). Konsumenter blir misstänksamma om alla recensenter i ett 

forum ger ett företag högsta möjliga omdöme då detta kan innebära att recensenterna till stor del 

har personliga kopplingar till företaget. Negativa recensioner blir därmed av större influens då 
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dessa antas enbart komma från trovärdiga, äkta informanter. Dock, menar författarna, så innebär 

detta ett omedelbart förbiseende av tankar på möjligheten att negativa recensioner kan vara falska 

för att skada en konkurrent (Gavilan et al. 2018). 

2.10. Onlinerecensioners långsiktiga påverkan på turismnäringen och dess 

konsumenter 

Likt tidigare beskrivet kan recensioner publicerade på onlineforum ha stor påverkan på ett företag 

genom forumens stora räckvidd. Browning et al. (2013) poängterar även att dessa slags 

recensioner också kan ha en mycket långvarig effekt på ett företags rykte då de ofta finns kvar på 

recensionssidorna under en mycket lång tid. Just tiden mellan tillfället när någonting har 

publicerats och när en läsare nås av informationen, menar Thurén & Strachal (2011), har en stor 

inverkan på huruvida informationen ska ses som tillförlitlig eller inte. Via en sökning på 

webbsidan TripAdvisor för att läsa omdömen visas de nyaste omdömena överst i listorna, men 

enbart till en början, efter det ligger recensionerna i blandad ordning. Detta innebär att en läsare 

som inte uppmärksammar när recensionerna är publicerade omedvetet kan komma att läsa flera 

år gamla recensioner (TripAdvisor 3). Detta kan relateras till påståendet av Browning et al. (2013) 

om att recensioner kan påverka ett företag under en lång tid.  
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3. Metod 

Föreliggande kapitel redogör för uppsatsens metodologiska angreppssätt: kritisk realism. Därefter redogörs för 

studiens kvantitativa metod, en enkätundersökning. Kapitlet presenterar och motiverar uppsatsens tre 

urvalsgrupper där undersökningens 60 respondenter finns fördelade. Vidare beskrivs tillvägagångssätt för och 

analysering av enkätundersökningen och dess resultat. Senare diskuteras på vilket sätt studiens tillvägagångssätt 

och etiska aspekter kan tänkas ha en inverkan på studiens validitet. 

3.1. Vetenskapsteoretisk förankring 

Då denna uppsats bygger på recensioner och dessas trovärdighet kommer den att skrivas utifrån 

kritisk realism. Easton (2009) betonar att för att kunna förstå och förklara ett socialt fenomen 

inom samhällsvetenskap måste det utvärderas kritiskt. Uppsatsen tar därför utgångspunkt i kritisk 

realism. Kritisk realism är en position i det realistiska perspektivet, vilket grundas i tanken att 

världen existerar oberoende av observatören (Holm Ingemann 2016). Detta innebär att 

människor kan observera och förstå världen på ett objektivt sätt och på så sätt hitta ett mönster 

som således ger oss en förståelse av världen och dess sanningar. Med metoden att förstå världen 

genom observation vilar kritisk realism också på tanken att världen kan förklaras och beskrivas 

språkligt. Entiteter; objekt, enheter och/eller väsen, blir de byggstenar som kritisk realism 

använder för att arbeta fram en förståelse och beskrivning. Dessa kan vara såväl materiella som 

mänskliga eller sociala, exempelvis människor, relationer, idéer, eller åsikter (Easton 2009). 

Kritisk realism syftar sedan till att se orsaken till varför vissa saker sker i vissa sammanhang. 

Relationerna mellan entiteterna, de faktorer som orsakar att någonting kommer att hända på ett 

visst sätt, kallas mekanismer. Det kan vara såväl en som flera mekanismer i ett händelseförlopp, 

och olika mekanismer kan dessutom resultera i samma händelseutfall (Easton 2009). För att 

sammansätta dessa entiteter och hitta mönster bland dessa ting lämpar sig kvantitativ metod för 

en undersökning (Jennings 2009). Därför kommer uppsatsens studie att genomföras genom en 

enkätundersökning. 

Föreliggande studie bygger på människors åsikter via recensioner av produkter/upplevelser inom 

turism, vilket gör det till ett ämne som lämpligt kan undersökas med just kritisk realism. Detta har 

två för studien centrala ståndpunkter. Den första är att verkligheten är komplex och den andra är 

att verkligheten är kontextuell (Holm Ingemann 2016). Utgångspunkten i denna uppsats är att 

recensioner är ett komplext ämne då folk är medvetna om att recensioner i visa fall kan vara 

falska men ändå använder dem. Utifrån positionen kritisk realism behöver forskare ha en roll i 

den komplexa verkligheten som studeras. Recensioner kan påverkas av olika målgrupper, därför 

kommer studien att undersöka Studenter, Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer för att kunna 
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hitta svaret på hur dessa olika målgrupper tänker utifrån ålder och den livssituationen de befinner 

sig i. Sammanhanget gör det svårare för människor att bedöma om de recensioner de läser är 

sanna eller falska, vilket minskar tillförlitligheten för produkten/upplevelsen. 

3.2. Metodval: kvantitativ undersökning 

När det kommer till metodvalet så spelar undersökningens frågeställningar och syfte en stor roll. 

Gäller undersökningen människors åsikter eller när det handlar om att framställa en allmän 

uppfattning så passar kvantitativ metod för insamlingen av information (Smith 2010). Det finns 

brett talat tre sorters enkätdata: beteendefokuserade data, data med mål att klassificera, samt data 

med fokus riktat mot åsikter och attityder (Flowerdew & Martin 2005). Då uppsatsens studie 

riktas mot att skapa förståelse för hur turister resonerar kring recensioner under förköpsfasen 

krävs att enkäterna bidrar med data om målgruppernas preferenser och åsikter. Således kommer 

den sistnämnda datavarianten att vara i fokus: data som fokuserar på åsikter och attityder. 

För att uppfylla och besvara följande studies syfte och frågeställningar krävdes att den empiriska 

informationen kunde kodas på sådant sätt att fakta gick att tydligt kategorisera i olika variabler. 

Kvantitativ metod medför just mätbara data som går att kategorisera. Metoden syftar till att 

framställa hårddata om individer för att få kunskaper om exempelvis deras preferenser och 

åsikter (Veal 2011). Dessa hårddata lämpar sig väl inför denna studie då denna syftar just till att 

framta data om huruvida recensioner är viktiga för turister. Informationsinsamling inom 

kvantitativ metod kan med fördel räknas fram och redovisas i siffror med hjälp av specifika, 

statistiska databaserade program i form av tabeller eller diagram, vilket är arbetsbesparande. 

Dessa program ger sedan möjligheten att skapa en klar sammanfattning och överblick av 

resultatet (Larsen 2009). 

Att ta hjälp av kvantitativ metod vid informationssamling har sina fördelar. Exempel på fördelar 

med användningen av kvantitativ metod är att forskaren har möjligheten att dra gränser för vilken 

information som är nödvändig för att genomföra studien. Detta kan exempelvis göras genom att 

skapa relevanta enkätfrågor så att denne redan innan materialinsamlingen har bestämt exakt vilka 

svar som kommer att komma in (Johannessen & Tufte 2003). Detta behövdes inom föreliggande 

studie eftersom målet var att undersöka specifikt utvalda variabler och att jämföra dessa med 

varandra. En ytterligare fördel är att kvantitativ metod skapar möjligheten att ta fram en tydlig 

överblick utifrån resultatet (Johannessen & Tufte 2003). 

3.3. Enkätundersökning 

Studien baserades på en enkätundersökning vilket betyder en process att samla in data. Genom 
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en enkätundersökning ska individer svara på samma frågor kopplade till karaktärsdrag, attribut, 

deras livsstil och åsikter (O’Leary 2017). Ejlertsson (2016) argumenterar för att enkäter är 

fördelaktiga då de tar kortare tid. Ett större antal personer kan dessutom undersökas 

(Dahmström 2010). Utan lämpliga redskap kan kodningen och analysering av material från 

enkätundersökningar vara svårarbetat, men för denna studie har programmet SPSS varit den bäst 

lämpade av alla metoder. Detta eftersom denna möjliggör kategorisering av studiens olika 

variabler och att sortera dem inom segmenten för att sedan kunna jämföra dessa (O’Leary 2017). 

De statistiska siffror som framställs vid analyseringen av en enkätstudie kan omvandlas till 

variabler som representerar och kartlägger respondenternas åsikter (Veal 2018). Just denna 

möjlighet underlättar i följande studie då den syftar till att kartlägga åsikter hos utvalda personer. 

Enkätfrågorna skapades genom att bryta ner frågeställningen i olika teman (se Bilaga 1). Det 

första temat var “föredragna metoder”, där frågorna handlar om att identifiera turistens 

preferenser inom olika informationskällor. Det andra temat är “recensioner”, vilket behandlar 

frågor om hur viktiga recensioner är för respondenten i fråga. Det tredje temat var 

“trovärdighet”, vars frågor behandlar respondentens tillit i recensioner, samt dennes erfarenheter 

av dessa.  

Majoriteten av frågorna i föreliggande studies frågeformulär kan definieras som “slutna frågor”. 

Detta innebär att frågan som ställs redan har förvalda svarsalternativ. Denna typ av frågor gör det 

enkelt att koda in och analysera svaren som ges eftersom respondenterna kommer att välja mellan 

flera specifika alternativ, vilka sedan kan kategoriseras. Användningen av slutna frågor var 

fördelaktig för studien då denna syftade till att nå specifika svar snarare än att framta nya fakta. 

Att konstruera frågeformuläret med specifika frågor gör det också lättare att få in just de svar 

som forskaren anser behövs för att besvara undersökningars frågeställningar och att uppfylla 

syftet av en studie (Larsen 2009; O’Leary 2017). Med öppna frågor menas att frågeställningens 

frågor ger respondenterna möjligheten att skriva sina tankar och åsikter med egna ord (O’Leary 

2017). Två av frågorna i enkäten var öppna frågor gällande temat trovärdighet för att ge 

respondenterna möjligheten att själva uttrycka sina egna tankar och åsikter. 

3.4. Urvalsgrupper för studiens undersökning 

Segmentering grundar sig i tanken att en person inte besitter förmågan att effektivt övertyga eller 

övertala någon såvida denne inte anpassar sina argument utefter den önskade målgruppen. 

Marknadssegmentering innebär att fördela potentiella kunder i olika grupper där 

grupptillhörigheten baseras på gemensamma faktorer. Genom att i marknadsföringssyfte fördela 

människor i grupper baserat på exempelvis ålder, klasstillhörighet eller kön skapas olika 
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målgrupper, också känt som segment (Ruckno 2019). Denna indelningsteknik har använts också i 

uppsatsens studie. Inom turismforskning är det vanligt förekommande att enkätundersökningar 

utförs i denna form, vilken kallas gemenskapsgruppsenkäter (Veal 2011). Eftersom uppsatsens 

studie ämnar jämföra och se skillnader mellan specifikt utvalda målgrupper ansågs metoden vara 

lämplig. Marknadssegmentering har kopplingar till identitetsbaserad konsumtion. Teorin om 

denna konsumtion bygger på antagandet att människors konsumtion; vad och var de konsumerar, 

beror på vem och vad de identifierar sig som (Mansvelt 2005). Med detta i åtanke gällande 

konsumtionsprocessen utgår föreliggande studie alltså från teorin att åldersskillnader och livsstil 

också kan påverka informationssökning och värderingar av information. 

Inför föreliggande studie valdes tre målgrupper ut baserat på faktorerna ålder och livsstil: 

studenter, barnfamiljsföräldrar samt pensionärer. Studenter valdes som segment då många av 

dessa kan tänkas vara i ung vuxen ålder. Tidigare teorier menar att internetanvändare i just denna 

ålder tenderar att trots sin medvetenhet om risker ändå använda och förlita sig på USG-

information (McMillan & Morrison 2006; Jepsen 2007). Pensionärer, å andra sidan, tycks ha lägre 

vana av internet, vara mer misstänksamma till internetbaserad information och många vänder sig 

till resebyråer där de är medlemmar (Jepsen 2007; Blank & Dutton 2012; PROmedlemsresor 

2019). Med denna kontrast till tidigare nämnt segment blir detta en intressant grupp att jämföra 

med. Segmentet Barnfamiljsföräldrar valdes då respondenter inom detta segment kan tänkas vara 

i åldrarna mellan respondenterna i segmenten Studenter och Pensionärer, samt för att deras 

livsstil med befintlig sannolikhet är olikt både Studenters och Pensionärers. Således blev också 

detta ett bra segment för jämförelse. Segmenten valdes med tanken att målgrupperna i stor 

utsträckning kan komma att representera tre ålderskategorier. Åldersvariablerna i 

enkätundersökningen bildar dock fyra kategorier, men tanken bakom detta var att kunna få mer 

än ett perspektiv på resultatet. Uppsatsen utgår från tanken att respondenter inom ett visst 

livsstilssegment resonerar liknande. Efter att ha genomfört enkätundersökningen framkom att 

åldersgrupperna ofta var skilt representerade inom segmenten. Undersökningarna för 

målgrupperna presenteras kort nedan. Det kan dock hända att respondenter i segmentet 

Barnfamiljsföräldrar resonerar olika då respondenterna inom detta segment var av blandade 

åldrar. 

Studenter: Respondenterna inom detta segment tillhörde med enbart ett undantag, åldersgruppen 

15-30. Enkätundersökningarna genomfördes vid följande tillfällen: 20-21:a april i Tväruds och 

Brunskogs missionskyrka, 23:e april vid Karlstads Universitet. 
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Barnfamiljsföräldrar: Inom detta segment uppgav sig alla respondenter utom en för att tillhöra 

åldersgrupperna 15-30 alternativt 30-45. Enkätundersökningarna genomfördes vid följande 

tillfällen: 19-21:a april i Tväruds missionskyrka, 23:e april på familjecentralen vid Ängens 

vårdcentral, förskolan Gåsapigan och förskolan Stallbacken. 

Pensionärer: Alla respondenter inom detta segment valde variabeln 61+ vid frågan om vilken 

åldersgrupp de identifierade sig som. Enkätundersökningarna genomfördes vid följande tillfällen: 

19:e, 21:a & 30:e april i Tväruds missionskyrka och Brunskogs kyrka. 

3.5. Enkätundersökning för gemenskapsgrupper 

Enkätundersökningar inom gemenskapsgrupper tar utgångspunkt i att enkäterna delas ut till en 

specifik grupp där flera är samlade och på så sätt enkelt kan nås av enkäterna. Den som delar ut 

enkäten bör vara på plats för att kunna svara på eventuella frågor och vid behov förklara dem 

tydligare (Veal 2011; Trost & Hultåker 2016). Enkäter inom gemenskapsgrupper ger även 

möjligheten att ha kontroll över vilka personer som enkäten delas ut till. Samtidigt kan forskaren 

med sin närvaro försäkra sig om att respondenterna inte diskuterar svaren med varandra (Veal 

2011; Ejlertsson 2016). Den plats och miljö där en enkätundersökning genomförs har stor 

inverkan på vem som kommer att ha möjligheten att svara (Veal 2011). Eftersom 

enkätundersökningen tog grund i segmentmetoden gemenskapsgrupp genomfördes 

undersökningen på specifika platser beroende på målgruppen i fråga. Dock befann sig ibland 

även människor från andra segment på platsen. Dessa gav då också möjligheten att svara men 

utifrån sin personliga segmenttillhörighet. 

3.6. Tillvägagångssätt för validitet i datainsamlingen 

Validitet berör i vilken utsträckning studieresultatet tros kunna återspegla verkligheten av 

fenomenet även i en större skala. För att kunna påstå i sin studie att resultatet kan användas som 

en teori om en hel population måste studien vara precis och omfattande. Utöver en studies 

validitet bör också försök göras att nå en god reliabilitet, vilket handlar om hur sannolikt det är att 

studien skulle få samma resultat om den genomfördes på en annan geografisk plats eller vid en 

annan tidpunkt (Veal 2011). Oavsett om en undersökning genomförs med kvantitativ eller 

kvalitativ metod är det alltid viktigt att reflektera över att olika tidsfaktorer kan påverka 

respondenters svar, såväl sanningsenlighet som precision. Att respondenter inte ska befinna sig i 

en stressad eller tidspressad situation är givetvis essentiellt, men också val av tidpunkt för 

undersökningen, såsom tid på dagen och veckodag, kan ha en inverkan. Påverkas svaren så 

påverkas både validiteten och reliabiliteten (Parfitt 2005). 
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En kvantitativ studie med enkäter som metod för empiriinsamling förlitar sig på respondenternas 

svar och att dessa återspeglar verkligheten. Vid insamlingen av denna självrapporterade data finns 

dock alltid en överhängande risk att respondenter anpassar sina svar. Huruvida respondenter 

svarar ärligt och precist går dock inte att påstå enbart för att tidsfaktorerna under en 

undersökning var gynnsamma. Vare sig det handlar om en kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetod kan svaren också påverkas av respondenters individuella situation. Om en 

respondent upplever att den riskerar att bli bedömd eller uppfattar situationen som obehaglig 

eller osäker kan denne genast anpassa sina svar (Veal 2011). Risker för att på något vis orsaka 

otrygghet eller skada hos en respondent genom en undersökning måste därför beaktas genom att 

se till vilka etiska åtgärder som kan vidtas. För att minimera dessa risker blev det därför viktigt att 

enkäterna designades aktsamt. Skälen till varför och hur svar anpassas kan vara både många och 

olika, medvetna eller oavsiktliga. Känslighet och känsliga ämnen tillhör faktorer som kan göra att 

respondenter anpassar sina svar. Om respondenten exempelvis upplever att dennes identitet kan 

avslöjas om den besvarar en fråga på ett visst sätt finns risken att svaret kommer att anpassas 

(Veal 2011). Ett annat exempel är om en respondent upplever en risk att bli kritiserad om dennes 

svar skiljer sig mycket från andras. Det kan då hända att respondenten under- eller överdriver för 

att försöka normalisera sina svar; något som kan ha stor inverkan på det slutgiltiga utfallet av 

studien. Föreliggande studie behandlar frågor som riskerar att uppfattas som känsliga på grund av 

sin stundvisa koppling till etiska och moraliska tolkningar om vad som är okej och inte. Med 

risken för känslighet i åtanke designades enkäten med försök att undvika många frågor om 

personuppgifter som kan leda till identifiering av respondenterna. Detta kan argumenteras som 

fördelaktigt också för att ytterligare försöka minska respondenternas eventuella oro för 

identifiering och personkartläggning. Det kan tänkas att en respondent upplever mindre risk att 

bli identifierad om alla respondenter som inlämnar svar vid det tillfället tillhör samma målgrupp. 

Det kan spekuleras att ett visst grupptryck eller moraliska känslor kan uppstå bland en 

gemenskapsgrupp som gör att respondenter väljer att delta även fastän de kanske inte vill (Veal 

2011). 

För att kunna vara säker på en studies validitet är det viktigt att kontrollera huruvida sambandet 

är signifikant eller inte. Detta innebär att veta sambandet mellan variablerna och vara säker på att 

det finns ett samband mellan dem. Chi2-test är en metod som kan användas vid korstabeller för 

att räkna ut p-värdet. Detta värde förklarar om sambandet har signifikans eller inte. Värdet av ett 

Chi2-test bör vara under 0.05 för att sambandet mellan variablerna ska kunna bedömas som 

signifikant (Barkmark & Djurfeldt 2015). Detta test gjordes för studiens andra enkätfråga gällande 
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åldersfördelningen bland segmenten. Resultatet visade ett p-värde på 0,041, vilket bekräftar att 

det finns en signifikans och därigenom ökad validitet. 

3.7. Analysmetod 

I bearbetningsfasen finns det flera olika bearbetningsprogram för att kunna analysera 

svarsresultatet. För att bearbeta de data som kommit in genom studiens enkätinsamling har 

dataanalyseringsprogrammet SPSS använts. Detta är ett program från IBM som ger forskaren en 

analytisk vara med hjälp av avancerad teknik som underlättar och skapar nya möjligheter, ökar 

effektiviteten och minskar risker (IBM 2019). Med detta program kunde enkätsvaren specificeras, 

brytas ned och analyseras för att ge en så generell bild som möjligt av resultatet. SPSS är en 

förkortning av Statical Package for the Social Sciences (IBM 2019). SPSS är ett program som 

används vid analysering av statiska data där olika variabler hanteras och analyseras. Med variabler 

menas den information som kan kategoriseras (Veal 2018). För att kunna analysera enkätsvaren 

har 15 variabler skapats baserade på enkätfrågorna. Exempel på dessa variabler är målgrupp, 

ålder, noggrannhet och informationskällor. Med hjälp av SPSS har alla svaren analyserats och 

omvandlats till diagram och siffror i procent som behövdes i studien för att kunna redovisa 

enkätundersökningens resultat. Diagram inkluderas i empirin för att visa en jämförelse mellan de 

olika målgrupperna och deras val gällande hur de resonerar kring recensioner. Analyseringen av 

studien innehöll en så kallad bivariatanalys där förhållandet mellan olika variabler kan studeras 

(Hjrem & Lindgren 2013). Studien fokuserade på skillnaden mellan hur dessa olika målgrupper 

har resonerat kring recensioner, hur många i gemenskapsgrupperna som har svarat liknande och 

skillnaden mellan grupperna. Målgruppen kallas då oberoende variabel som är en orsak till 

förändring, samt olika svar på frågorna är då beroende av variabeln då den förändras (Hjrem & 

Lindgren 2013). Den har alltså bidragit med en jämförelse mellan hur respondenterna från olika 

målgrupper har svarat samt hur dessa har svart inom sin målgrupp. Resultatet redovisas med 

hjälp av diagram för att göra det möjlig att se mönstret av hur respondenterna resonerar kring 

recensioner.  

3.8. Bortfallsanalys 

Under enkätundersökningen har totalt 78 enkäter delats ut till de olika målgrupperna. 60 av dessa 

har blivit ifyllda vid insamlingen. Resultatet av den totala svarsfrekvensen motsvarade cirka 77 

procent. En svarsfrekvens som är över 68 procent kan förklaras som valid (Bryman 2012). Inför 

studiens undersökning delades enkäterna ut till de tre olika målgrupperna. För att nå segmentet 

Studenter delades enkäter ut vid Karlstads universitet då många studenter befinner sig i området. 

Enkätutdelningen med syfte att nå ut till segmentet Barnfamiljsföräldrar skedde på Ängens 
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barnfamiljcentral i Örebro. Också kyrkan i Brunskog och Gunnarskog användes med 

förhoppningen att nå Pensionärer. På dessa platser hittades dock också ett antal respondenter ur 

segmenten Barnfamiljsföräldrar och Studenter då även dessa deltog i aktiviteterna. Segmentet 

Studenter fick två bortfall på grund av sen inlämning av enkäterna. Analyseringen hade redan 

påbörjats när de lämnades in. Inom Barnfamiljsföräldrar uppstod 14 bortfall då dessa 

respondenter inte återlämnade enkäterna. Enkäterna lades i barnens personliga hylla för att 

underlätta för föräldrarna att fylla i dem i lugn och ro hemma istället för vid lämning/hämtning 

av barnet då dessa tider kan vara stressfyllda. Faktumet att forskarna själva inte var på plats vid 

insamlingen kan vara en orsak till att många valde att inte svara på enkäten. 

Trots dessa bortfall bör studiens enkätundersökning kunna ses som valid. Med endast ett fåtal 

undantag fördelades åldersgrupperna relativt skilt i de olika segmenten, vilket indikerar att ålder 

alternativt livssituation bidrar till vissa preferenser. Genom detta kan sedan slutsatsen dras att 

människor som befinner sig i liknande livssituation eller ålder tänker lika. Följaktligen bör 

studiens resultat kunna vara representativt för en större del av totalpopulationen.  

3.9. Etiska aspekter 

Reflektioner av etiska aspekter förekommer inom alla delar av en undersökning. Arbetets upplägg 

såväl som informationshantering, forskarens tolkning av empirin och publiceringen av studien 

står inför etiska frågor och överväganden (Veal 2011). Många gånger kan det inom forskning vara 

problematiskt för forskaren att vidhålla en opartisk position och att inte låta personliga åsikter 

och intressen styra eller avspeglas i studien. Forskaren kan genom sin närvaro vid 

undersökningen oavsiktligt låta sina åsikter och ståndpunkter ha en influens också på 

respondenterna själva (Thurén & Strachal 2011; Parfitt 2005). 

Etik tenderar att begränsa metoder för forskning, exempelvis genom frågor om huruvida det är 

okej att ha barn som respondenter (Veal 2011). Just detta problem kommer inte att vara aktuellt i 

föreliggande studie då respondenterna utgörs av föräldrar i barnfamiljer, pensionärer och 

studenter. Däremot kan problematiken med de etiska aspekterna identifieras i den valda metoden 

för enkätundersökningen eftersom segmenteringen rör just gemenskapsgrupper. En av de 

viktigaste rättigheterna att ta hänsyn till inom empiriinsamling är respondenternas fria vilja att 

avstå och att avbryta sitt deltagande i en undersökning. Det kan dock bli problematiskt då det 

ofta är gruppens ledare som avgör om en enkät ska besvaras av alla deltagare (Valentine 2005). 

Av denna orsak har större, mer fristående grupper valts. 
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3.10. Dataskyddsförordningen och dess påverkan på metoden 

Den 25:e maj 2018 införde alla länder i Europeiska Unionen GDPR: General Data Protection 

Regulation. GDPR har i Sverige fått översättningen “Dataskyddsförordningen” och kan enklast 

förklaras som en ny del av personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen syftar till att stärka 

skyddet för personuppgifter och dessutom införa regler så att hela Europeiska Unionen ska följa 

samma reglemente gällande säkerhetsaspekter om hur personuppgifter ska behandlas 

(Datainspektionen 2019). Dataskyddsförordningen innebär också förändringar i reglerna för hur 

uppgifter får behandlas vid undersökningar. 

Denna uppsats genomfördes vid Karlstads universitet och strukturen kommer därför att följa 

universitetets regler. I enighet med Dataskyddsförordningen och av respekt gentemot de 

respondenter som erbjuder sig att delta i studier ska studenter inte hantera så kallade “känsliga 

personuppgifter” under en forskning. Känsliga personuppgifter definieras i detta anseende som 

exempelvis uppgifter om en respondents etnicitet, religion, hälsa eller politiska åsikt (Karlstads 

Universitet 2019). Uppsatsens studie bygger på att jämföra olika gemenskapsgrupper, men för de 

valda grupperna har hantering av känsliga personuppgifter inte varit behövligt. 

3.11. Forskarnas påverkan på arbetet 

Likt tidigare nämnt kan forskaren själv ha stor inverkan på utfallet av en undersökning, bland 

annat genom sin närvaro. Platserna där enkäterna delades ut valdes genom att se till var de olika 

målgrupperna naturligt befann sig. Enkätutdelningen för att nå studenter genomfördes 

exempelvis vid Karlstads Universitet. De två segmenten Barnfamiljsföräldrar och Studenter 

genomfördes relativt problemfritt då respondenterna kunde svara utan att ställa frågor. Även om 

inte alla reser så kan det tänkas att de flesta använder och är någorlunda uppdaterade gällande 

informationssökning. Med det tredje segmentet, Pensionärer, uppstod dock problematiken att 

många av dessa respondenter saknar erfarenhet av internet samt att många i de övre åldrarna inte 

längre reser. Det finns därigenom många som inte engagerar sig i recensioner och 

informationssökning och därför inte kan svara på de frågor som ställdes i enkäten. För att 

resultaten av studien skulle uppnå validitet för urvalsgruppen krävdes därför att respondenterna 

inom denna gemensakapsgrupp valdes mer noggrant. Detta innebär att forskarna hade en 

betydligt större inverkan på vem som kunde svara på enkäten jämfört med i de andra 

urvalsgrupperna. 

Trots att det kan ses som en grundläggande utgångspunkt att vara objektiv inom forskning kan 

det i många fall vara problematiskt. Fakta och data som utvinns ur studier kan lätt bli en produkt 

av författarens egna värderingar genom tolkningen av empirin och vad som är viktigt att belysa 
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(Crang 2005). Uppsatsens ämne om falska recensioner kan lätt bli till en fråga om moral. 

Rimligtvis skulle många instämma i ett påstående om att det är moraliskt fel att sprida falsk 

information, och i synnerhet för egen vinning. På grund av uppsatsämnets association till 

moraliska aspekter har mycket försiktighet därför vidtagits för att kvarhålla den objektiva 

forskningsrollen. 

3.12. Metoddiskussion 

Att använda den kvantitativa metoden enkätundersökning har varit fördelaktig i arbetet. Syftet 

var att få kunskap om olika segments preferenser och åsikter, och för att kunna få ett svar med 

god validitet krävdes att en större del av populationen kunde undersökas snarare än ett fåtal. Vid 

massutskick av enkäter är bortfall vanligt förekommande. Utdelningsmetoden beprövades i 

studien för att nå en större del av ett segment, men utan framgång och med ett högt antal 

bortfall. Metoden byttes då ut till att simpelt fråga respondenter om de skulle vara intresserade av 

att besvara enkäten i fråga. 

Studien genomfördes i regel utan större motgångar, men problem i valet av segment uppstod 

dock då en tydlig skillnad ofta kunde ses gällande hur vana de olika respondenterna var att fylla i 

enkäter. I segmentet Studenter ställde endast ett fåtal respondenter frågor och även 

Barnfamiljsföräldrar. När respondenter i segmentet Pensionärer skulle besvara enkäten upplevde 

en stor majoritet svårigheter med att förstå hur enkäten skulle besvaras. Men också detta problem 

kunde enkelt överkommas genom att forskarna själva var noggranna med att vara tillgängliga och 

förtydliga att respondenterna kunde ställa frågor om någonting var oklart. 

Likt tidigare nämnt så har Dataskyddsförordningen påverkat regler, och således även möjligheter, 

under forskning. Dessa problem har dock kunnat kringgås och har efter justeringar i uppsatsens 

frågeställning inte haft någon inverkan på studien. 
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4. Empiri 

I följande kapitel kommer resultatet från studiens enkätundersökning att presenteras. Resultatet kommer att 

diskuteras procentuellt i text och diagram. Alla diagram i uppsatsens empiri kommer att redovisas på följande 

sätt: i kategorin ”Total” visas resultatet av undersökningen när alla respondenters svar räknades. De övriga 

diagrammen visar hur preferenser bland svarsvariabler fanns fördelade inom de olika segmenten. Ordningen följer 

hur enkätens frågeformulär var tematiserat samt dess ordning. I Bilaga 1 kan frågeformuläret för 

enkätundersökningen ses i sin kompletta form. Procentstatistiken har i de flesta fall avrundats till närmaste heltal 

för att undvika decimaler. 

4.1. Respondenterna 

Nedanstående diagram visar hur respondenterna i undersökningen fanns fördelade i de olika 

kategorierna som användes som grund för undersökningen. 

 

Figur 1. Vilket av följande identifierar du dig som? 

60 respondenter deltog i enkätundersökningen. Enkätens första fråga ombad respondenterna att 

välja ett av tre alternativ och fördelades likt följande: Studenter: 41 procent (25 personer), 

Barnfamiljsföräldrar: 28 procent (17 personer), samt Pensionärer: 30 procent (18 personer). 

Eftersom ålder antogs kunna ha en inverkan på respondenters åsikter och vanor undersökte fråga 

två vilken åldersgrupp respondenten tillhörde. Figur 2 visar en statistik över åldersfördelningen 

bland de olika segmenten samt det totala resultatet vid indelningen av ålder. 

Segment 15–30 år 31–45 år 46–60 år 61+ år 

Studenter 96 % 4 % 0 % 0 % 

Barnfamiljsföräldrar 35 % 53 % 6 %  6 % 

Pensionärer 0 % 0 % 0 % 100 % 

Total 50 % 17 % 2 % 31 % 
Figur 2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 
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Studenter hade en majoritet bland det totala deltagarantalet, och då denna målgrupp till 96 

procent bestod av respondenter i åldersgruppen 15–30 fick denna åldersgrupp en majoritet också 

i totalundersökningen. Det bör inberäknas att segmentet Barnfamiljsföräldrar också bestod av ett 

flertal ur denna åldersgrupp; 35 procent, vilket också höjde dess statistik. Åldersgruppen 31–45 

fick också en betydande procent då majoriteten inom segmentet Barnfamiljsföräldrar tillhörde 

denna grupp; 53 procent.  

Dock hade segmentet Pensionärer en stor inverkan på den totala statistiken. Segmentet utgjorde 

en betydande i totalresultatet då detta segment till 100 procent bestod av respondenter i 

åldersgruppen 61+. Ett Chi2-test av informationen i korstabellen med samband mellan 

variablerna Målgrupper och Ålder visade en signifikans på 0,041, vilket innebär att det finns en 

statistisk signifikans, vilken stärker validiteten av studieresultatet. 

4.2. Informationssökning inför resan 

Enkätens tredje fråga, den första efter segmenteringsfrågorna om identifieringsgrupp och ålder, 

gällde var respondenterna främst söker information inför resor eller besök. Diagrammet i Figur 3 

visar resultatet över respondenternas preferenser gällande informationskällor. 

 

Figur 3. När du ska resa, exempelvis till nöjesparker, utomlands eller gå till en restaurang: var söker du främst 

information inför din resa/ditt besök? 

Denna fråga gav mycket skilda svar bland de undersökta segmenten. Vid sammanslagning av 

respondenternas svar framkom att 32 procent av respondenterna söker inspiration på 

recensionsforum. Men bland Studenter höjdes denna variabel till 52 procent, medan den bland 

Pensionärer fick 0 procent. Stora likheter kunde dock ses bland segmentens inställning till 

företagshemsidor då omkring hälften av respondenterna uppgav detta som sitt förstahandsval. 

Segmenten Studenter och Pensionärer visade återigen olikhet när variabeln tidningar/broschyrer 

undersöktes. Procentenheten för denna variabel var i totalundersökningen 6,8 och representerade 
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den mist använda informationskällan. När segmenten undersöktes var för sig framkom att 

tidningar/broschyrer fick nästan samma resultat hos Barnfamiljsföräldrar som totalundersökningen, 

men för Pensionärer mer än fördubblades procenten från 6,8 till 16,7 procent. Hos studenter, 

däremot, sjönk variabeln till 0 procent. 

Det var i undersökningen viktigt att inkludera frågan om hur väl respondenterna använder 

recensioner. I Figur 4 visas svaret över huruvida respondenterna var noggranna med att hitta 

recensioner innan sitt köpbeslut. Frågan hade 1,6 procent bortfall. 

 

Figur 4. Är du noggrann med att kolla upp recensioner innan du väljer att köpa produkten? (kan vara både skrivna, 

rykten, stjärnor) 

När alla respondenters svar lades samman visade bivariatanalysen att 65 procent var noggranna 

med att söka efter recensioner och att 33 procent inte var det. Dock, när segmenten undersöktes 

individuellt förändrades bilden. Bland segmentet Studenter svarade 84 procent av respondenterna 

att de var noggranna, medan segmentet Barnfamiljsföräldrar sänkte nivån till att endast 62 

procent var noggranna med att hitta recensioner. Dock, även om procentenheterna för 

variablerna inte helt var desamma inom segmenten så kan det ses i diagrammet att en majoritet av 

respondenterna oavsett segment är noggranna med att hitta recensioner innan de köper en 

turistprodukt. 

Figur 5 visar ett diagram över enkätens femte fråga, vilken syftade till att undersöka källtillit. 

Respondenterna uppgav vilken av frågans variabler som de litade mest på: onlinerecensioner, 

broschyrer/tidningsannonser, företagens hemsidor, eller rykten och vänners kommentarer.  
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Figur 5. Vilken av följande källor litar du mest på? 

Totalsvaret gav en klar majoritet då 46 procent av respondenterna ansåg att rykten och vänners 

kommentarer var det mest tillförlitliga. 26 procent litade mest på onlinerecensioner, 19 procent 

uppgav företagets hemsida och enbart 8 procent hade störst tillit i annonser och broschyrer. 

Men även i denna fråga syntes tydliga skillnader mellan segmenten. När enbart resultatet från 

Studenter räknades höjdes tilliten till onlinerecensioner från 26 procent till 54 procent. 

Totalsvaret för annonser/broschyrer var 8 procent, men inom segmentet Pensionärer fick 

variabeln 22 procent medan 0 procent av segmentet Studenter angav detta. I segmentet 

Barnfamiljsföräldrar rankades variabeln rykten och vänners kommentarer mer än dubbelt så högt som 

i de andra segmenten; 81 procent. Barnfamiljsföräldrar rankade övriga tre alternativ med samma 

procentenhet – 6,3. Variabeln rykten fick således tretton gånger så hög procent som övriga 

variabler inom detta segment. 

Nedan presenteras Figur 6. Diagrammet utgår från den sjätte frågan i enkätundersökningen, 

vilken undersökte vilken slags information respondenterna föredrog att få i förköpsfasen. 
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Figur 6. Vilken typ av information föredrar du mest innan du fattar köpbeslutet? 

Det går tydligt att se att andras rekommendationer väger tyngst hos många när de ska fatta ett 

köpbeslut. I denna kategori stod segmenten Pensionärer i relativt stor kontrast till både Studenter 

och Barnfamiljsföräldrar. Både inom segmentet Studenter och inom Barnfamiljsföräldrar angav 

omkring 90 procent att de föredrog att få andras rekommendationer medan Pensionärer gav 

variablerna jämförelsevis liknande värden mellan 27,8–44 procent. 

Variabeln ”annat” tillades med en blank rad bland svarsalternativen. Detta för att möjliggöra för 

respondenterna att ge egna exempel och förslag på informationskällor de hade förtroende till. 

Nästintill alla de respondenter som valde denna variabel fanns inom segmentet Pensionärer. 

Exempel på ord som uppgavs är: ”Diskussionsforum online”, ”Google”, ”Företagen”, 

”Personalen”, ”Frågar de som vet fakta om det”. 

4.3. Recensionernas betydelse för konsumtionsbeslut 

Figur 7 är ett statistiskt diagram över frågan som undersökte vilken betydelse som recensioner har 

för respondenterna innan de ska köpa eller göra någonting. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total Studenter Barnfamiljsföräldrar Pensionärer

Vilken information föredrar du mest innan köpbeslutet?

Folks rekommendationer Annonser Annat?



38 
 

 

Figur 7. Vilken betydelse skulle du säga att recensioner har för dig när du ska göra/köpa någonting? 

Vid sammanslagningen av svaren visar bivariatanalysen att recensioner i regel är viktiga för de 

olika målgrupperna. 72 procent av respondenterna i totalundersökningen uppgav att recensioner 

är viktiga eller ganska viktiga för dem. Inom segmentet Studenter uppgav respondenterna 

liknande svar på båda alternativen ganska viktiga och viktiga. 40 procent av respondenterna svarade 

att recensioner är viktiga för dem i deras köpbeslut, och lika många procent valde variabeln ganska 

viktiga. 20 procent inom segmentet valde dock jag läser dem ibland. Respondenterna inom 

segmentet Barnfamiljsföräldrar visade dock på oenighet gällande recensioners betydelse. Genom 

bivariatanalysen kan det konstateras att variablerna viktiga, ganska viktiga och jag läser dem ibland har 

samma procentvärden vilket är 33 procent. Segmentet Pensionärer ter sig ha olika åsikter om 

recensioners betydelse. Allmänt sett tycker de flesta inom segmentet att recensioner är viktiga för 

dem. Cirka 39 procent av de respondenterna tycker att recensioner är ganska viktiga samt cirka 28 

procent av dem tyckte att recensioner är viktiga.  Däremot uppgav 22 procent av respondenterna 

inom segmentet jag läser dem ibland, samt 11 procent tyckte att recensioner var inte så viktiga för 

dem vid köpbeslutet.  

Den åttonde frågan i enkäten var en utveckling av föregående fråga och handlade om vilka slags 

recensioner som respondenterna upplever har störst inverkan på dem i förköpsfasen och 

köpbeslutet. Resultatet av denna fråga förklaras i Figur 8 med ett diagram över de olika 

svarsvariablerna. 
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Figur 8. Vilka slags recensioner har störst inflytande på ditt beslut? 

Vid sammanläggning av alla respondenters svar framkom att en stor majoritet av respondenterna 

föredrar recensioner som stämmer överens med variabeln kortfattade och tydliga. Att denna variabel 

föredrogs mest överensstämmer också med resultaten av när segmenten undersöktes separerat. 

Segmentet Barnfamiljsföräldrar återspeglar totalresultatet relativt bra, men återigen står resultaten 

för Studenter och Pensionärer i kontrast med varandra. Pensionärer rangordnade variabeln 

recensioner med många bedömningar, till 11,8 procent, men inom segmentet Studenter fick variabeln 0 

procent. Att produkter ska ha många liknande recensioner värderades inom Studenter dock på 

liknande nivå som kortfattade och tydliga, men denna variabel värderades som den lägsta i 

segmentet Pensionärer. 

Då tidigare forskning har visat att antalet recensioner har en inverkan på tilliten till ett omdöme 

så inkluderades detta ämne i enkäten. Föreliggande diagram, i Figur 9, visar ett enkelt diagram 

över huruvida enkätens respondenter reflekterar över hur många som har skrivit recensioner om 

en produkt. Denna fråga fick 1,7 procent bortfall. 
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Figur 9. Tänker du på hur många som har skrivit recensioner om en produkt? 

Bivariatanalysen av respondenternas svar på denna fråga visar en intressant poäng. Segmentet 

Pensionärer står inte bara i kontrast till övriga segment; det är också nästintill exakt motsats till 

totalundersökningen av variablerna. När alla respondenters svar lades samman fick variabeln ja 

65,5 procent och nej 32,8 procent. Men när segmentet Pensionärer undersöktes fick variabeln nej 

66,7 procent och variabeln ja 27,8 procent. Pensionärer är alltså i princip motsatsen till 

totalsvaret. Likt flertalet gånger förr visade dock respondenterna inom Studenter en stor kontrast. 

88 procent inom segmentet svarade att de tänker på antalet produktrecensioner medan enbart 12 

procent svarade nej. 

4.4. Recensionernas trovärdighet 

Nedanstående beskrivet diagram, Figur 10, presenterar resultatet av bivariatanalysen av enkätens 

tionde fråga, vilken hade nära anslutning till förgående fråga. Denna fråga syftade till att 

undersöka om respondenterna anser att det är viktigt att en produkt har fått många recensioner 

sedan tidigare. 
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Figur 10. Är det viktigt för dig att en produkt har många recensioner sedan tidigare? 

Med tanke på att 88 procent inom segmentet Studenter på föregående fråga svarade att de 

uppmärksammar antalet recensioner så är det som bivariatanalysen av denna fråga visar kanske 

inte till någon större förvåning att se. 80 procent angav att det är av betydelse för dem att en 

produkt har fått många recensioner. Det totala resultatet på frågan visade att 67 procent av 

respondenterna ansåg att antal recensioner är viktiga medan 33 procent inte instämde. Detta 

resultat var relativt nära resultatet hos segmentet Barnföräldrar. Bland dessa ansåg 73 procent att 

många produktrecensioner är viktigt medan 27 procent svarade nej. Segmentet Pensionärer gav på 

denna fråga inte ett särskilt användbart resultat för detta då variabeln ja fick 44 procent och nej 

fick 55 procent – alltså mycket liknande procentenheter. 

I Figur 11 visas ett diagram över en av de mest angelägna frågorna för studien: diagrammet 

presenterar svaret på huruvida respondenterna tänker på att recensioner kan vara falska. Denna 

fråga hade ett bortfall på totalt 5 procent, vilket motsvarar tre respondenter. 

 

Figur 11. Har du någonsin funderat över att recensioner/rykten kan vara falska/fejkade/påhittade för att få 

produkten/platsen att verka bättre eller mer känd (eller sämre)?  
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Vad som tydligt går att utläsa är att en klar majoritet är medvetna om att recensioner av olika slag 

kan vara falska. Bivariatanalysen av totalresultatet visar att 86 procent av respondenterna är 

medvetna om att även falska recensioner kan förekomma i såväl rykten som i skrivna recensioner. 

Procentenheten höjdes ytterligare till 90 procent inom segmentet Studenter, men sänktes till 82 

procent för respondentgruppen Barnfamiljsföräldrar. Det måste dock poängteras att detta 

segment hade ett bortfall på 11 procent. En individuell undersökning av segmentet Pensionärer 

höjde statistiken för medvetenheten om falska recensioner igen och variabeln Ja fick cirka 89 

procent. 

Enkätundersökningens tolfte fråga var en skrivfråga där respondenterna med egna ord fick 

besvara frågan: ”Skriv någonting som skulle få dig att misstänka att en skriven recension är falsk 

(tex. överdrivet många beröm-detaljer, starka ordval, anonym skribent, ser ut som reklam)”. 

Flera av kommentarerna var liknande bland de olika segmenten. Exempel på presenteras nedan i 

de skilda segmenten. Resultatet på denna fråga presenteras dock inte genom ett diagram, utan i 

punktform med citat. Nedan visas segmenten som varsin kategori där respondenternas svar på 

enkäterna har citerats. 

Studenter: 

”Många liknande med skyhöga betyg utan skribent”, ”När formuleringen inte känns naturlig”, 

”För mycket detaljer”, ”Uppenbart att Google translate har använts”, ”överdrivna kommentarer”, 

”Om skribenten är anonym”, ”Flera exakt likadana”, ”Där allt är positivt”. 

Barnfamiljsföräldrar: 

”Google translate har använts”, ”För mycket reklam”, ”Överdrivet bra”, ”När det är spam-

liknande kommentarer”, ”Anonym skribent, många liknande kommentarer”, ”Sättet att skriva på, 

om det ser ut som reklam”, ”Jag kollar in konton på den som skrev recensionen”. 

Pensionärer: 

”Anonymitet”, ”När det verkar för bra för att vara sant”, ”Stämmer ej med rykten”, ”Överdrivet 

mycket beröm”, ”Får inte vara för vackert och finformulerat”, ”Starka ordval”, ”Känsla av 

recensionen är köpt”, ”Jag vill veta vem som tyckt till”. 

Figur 12 består av ett diagram som genom två olika svarsvariabler visar hur respondenterna anser 

att en recension ska vara skriven för att verka trovärdig. De två svarsvariablerna var: 

- Enkla beskrivningar (tex Fantastik!, Grymt bra!, Det här gör jag aldrig igen, varnar alla!) 

- Recensioner skrivna med noggranna specifika detaljer om produkten och kanske personalen på 

platsen. 
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Figur 12. På vilket sätt ska en recension vara skriven för att verka trovärdig? 

I denna fråga visade bivariatanalysen att alla segment gav samma variabel majoritet – nämligen 

recensioner som är noggranna, specifika, detaljerade. I och med att segmentet Barnfamiljer gav denna 

variabel 75 procent och enbart 25 procent till enkla beskrivningar höjdes totalsvarets 

procentskillnader en del, men då även övriga två segment värderade denna variabel högst så hade 

svarsutfallet oavsett blivit detsamma. Bivariatanalysen av svaren bland respondenterna i 

segmentet Pensionärer visar en nästintill exakt motsvarighet till resultatet av totalundersökningen: 

31 procent av dessa respondenter valde variabeln enkla beskrivningar och 69 procent ansåg 

recensioner inom variabeln noggranna, specifika, detaljerade för att vara mer trovärdiga. 

I enkätens fjortonde fråga ombads respondenterna svara på huruvida de själva hade erfarit den 

negativa upplevelsen att en produkt eller plats inte alls motsvarade de positiva recensionerna och 

ryktena. Resultatet presenteras statistiskt i Figur 13. 

 

Figur 13. Har du själv råkat ut för att en produkt/plats inte alls var så bra som den framställdes som av andras 

recensioner och rykten?  
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Bivariatanalysen av totalundersökningen på denna fråga visade att 42 procent av respondenterna 

hade haft en negativ upplevelse, men att 58 procent inte hade erfarit detta. Undersökningen av 

segmenten Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer gav liknande svarsutfall då en majoritet av 

respondenterna i dessa grupper, 68 respektive 61 procent, svarade nej på frågan. Segmentet 

Studenter, däremot, uppvisade en annan erfarenhetsstatistik. Bland dessa respondenter hade 

istället en majoritet haft en negativ upplevelse. Skillnaden respondentsvaren emellan var dock inte 

särskilt stor; 52 procent svarade ja och 48 procent nej. 

För dem som svarat ja på den ovanbeskrivna frågan följde en skrivfråga gällande om, och i så fall 

hur, deras negativa upplevelse har påverkat dem. Också denna fråga presenteras i punktform med 

citat istället för diagram för att kunna inkludera många av respondenternas egna ord. De flesta av 

respondenterna gav liknande eller inget svar på denna fråga. Kommentarerna presenteras i citat i 

sina segment nedan. 

Studenter: 

”Nej, inte direkt”, ”Har blivit mer restriktiv till vad jag köper”, ”Sämre tillit”, ”Man får ju tänka 

en extra gång”, ”Sämre tillit till företagsreklam”. 

Barnfamiljsföräldrar: 

”Sämre tillit till företaget”, ”Jag kom aldrig mer tillbaka dit”. 

Pensionärer: 

”Försiktig med företagsreklam”, ”Misstänksam ibland”, ”Ingen stor sak”. 

Nedan presenteras uppsatsens sista diagram genom Figur 14. Enkätundersökningens sista fråga 

undersökte respondenternas vana av att själva skriva recensioner. De som uppgav att de brukar 

skriva recensioner fick dessutom svara på följdfrågan: Skriver du både positiva och negativa 

recensioner? 
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Figur 14. Brukar du själv skriva recensioner om du varit nöjd/missnöjd med en produkt/plats? 

En majoritet av respondenterna inom såväl de enskilda segmenten som totalt uppgav att de inte 

brukar skriva recensioner. Detta främst inom segmenten Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer 

där omkring 83 procent svarade att de inte brukar skriva recensioner. Inom Studenter, däremot, 

svarade 48 procent att de brukar skriva recensioner. 
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5. Analys 

Föreliggande kapitel sammanför tidigare litteratur och forskning med bivariatanalysen av uppsatsens studie. 

Resultatet diskuteras i förhållande till tidigare litteratur för att bekräfta eller motbevisa gamla teorier med 

nybildade fakta. 

5.1. Recensioner 

Filieri (2016) framför teorin att recensioner är hjälpsamma för människor innan ett köpbeslut 

eftersom dessa kan uppmärksamma konsumenten på vad som rekommenderas och inte av 

tidigare konsumenter. Recensioner är dessutom en viktig informationskälla vid förköpsfasen som 

hjälper individen att fatta köpbeslutet (Choi et al. 2017). Ingen av respondenterna i uppsatsens 

studie valde variabeln jag läser inte recensioner. Detta innebär då rimligtvis att alla respondenter 

upplever recensioner som hjälpsamma. Bivariatanalysen av uppsatsens studie bekräftar tidigare 

nämnd teori då 40 procent av respondenterna inom segmentet Studenter valde variabeln viktiga, 

och 40 procent ganska viktiga. Variablerna rankas också högt bland respondenter inom segmentet 

Barnfamiljsföräldrar då dessa variabler fick 33 procent vardera. Recensioner bevisades vara 

viktiga också bland Pensionärer: cirka 39 procent av dem har valt att svara att recensioner är 

ganska viktiga och cirka 28 procent att recensioner är viktiga för dem. Detta resultat, alltså att alla 

respondenter oavsett målgruppstillhörighet upplever att recensioner har en betydelse, bekräftar 

tidigare teorier om recensioners värde. Recensioner har med andra ord blivit till en inflytelserik 

informationskälla (Book et al. 2018). 11 procent inom segmentet Pensionärer uppgav dock 

variabeln inte så viktiga gällande recensioners betydelse för dem. Här kan en parallell dras till 

Jepsen (2007). Författaren menar att internetvanor har en inverkan på en individs vanor av att 

läsa onlinebaserade recensioner, men också att internetvanor sjunker vid stigande ålder (Jepsen 

2007). Detta överensstämmer med studiens svar då respondenter i den yngre åldersgruppen 

värderade recensioner högst och den äldre lägst. 

En klar majoritet av respondenterna uppgav i studien att deras köpbeslut främst influeras av 

korta och tydliga recensioner. Resultatet som framkom genom bivariatanalysen av 

respondenternas svar på denna fråga är intressant i förhållande till tidigare litteratur. Jepsen 

(2007) poängterar att en av orsakerna till varför många använder sig av recensioner online istället 

för offline är för att det är tidsbesparande. Studiens resultat stämmer väl överens med denna 

tidigare forskning då korta och tydliga recensioner är just lätta att nå på olika internetforum och 

att det är tidsbesparande att läsa dessa snarare än långa. Men å andra sidan; samma författare 

argumenterade för att främst unga använder internet för informationssökning. En majoritet av 

respondenterna inom segmentet Studenter valde variabeln kortfattade och tydliga, cirka 46 
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procent. Men resterande respondenter svarade att de främst influeras av långa och detaljerade 

recensioner, alternativt när det finns många liknande recensioner av en produkt. Detta blir 

intressant att ställa i relation till Jepsens (2007) teori om att ålder och tidsåtgång är avgörande 

faktorer. 54 procent av respondenterna i segmentet Studenter uppgav annat än de alternativ som 

var minst tidskrävande (korta och tydliga recensioner). De 17 procent av Studenterna som valde 

variabeln långa och detaljerade kan sannolikt tänkas behöva lägga mer tid på att läsa dessa 

recensioner. Rimligtvis är det också tidskrävande att kontrollera att det finns många recensioner 

som liknar varandra, vilket de övriga 37 procenten av respondenterna uppgav att de gör. Detta 

innebär att en majoritet av respondenterna inom Studenter trots sin ofta stora tillgång till snabb 

information är villiga att lägga en längre tid på att läsa recensioner. Denna majoritet på 54 procent 

innebär dessutom att Studenter överstiger det genomsnitt som visades i totalundersökningen, 

vilket visar att enbart 43 procent är villiga att lägga större tid på att läsa recensioner. 

Ovanbeskrivet resultat och tidigare forskning kan också jämföras med resultatet inom segmentet 

Pensionärer. I detta segment valde 70 procent variabeln korta och tydliga. Likt bivariatanalysen visar 

så innebär detta att respondenterna i segment Pensionärer ligger under genomsnittet. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att den teori som Jepsen (2007) har framtagit till viss del 

motbevisades i denna enkätfråga: majoriteten av respondenterna i den yngre ålderskategorin visar 

inte tecken på att föredra den snabbaste metoden för att genom recensioner säkra sina köpbeslut, 

utan snarare tvärt om. 

5.2. Föredragna metoder 

5.2.1. Travel 2.0 som inspirationsforum 

Användning av webbaserade informationskällor har med tiden ökat allt mer. Inom turism 

används de såväl för att inspirera som för att genomföra bokningar och betraktas därför som allt 

viktigare (Filieri 2016; Chung & Buhalis 2008). Dessa informationsområden kallas gemensamt 

inom turismindustrin för Travel 2.0 (Xiang & Gretzel 2010). Bivariatanalysen av undersökningen 

visar och bekräftar teorin om denna användning då en majoritet av studiens respondenter uppgav 

att de främst använder sig av just internetbaserade sidor för att söka inspiration inför sin resa. 

Bivariatanalysen av uppsatsens studie visar att 83 procent av alla respondenterna söker inspiration 

via Travel 2.0; antingen på recensionsforum såsom TripAdvisor eller via företagets hemsida. Att 

denna metod föredras så starkt av respondenterna bevisar teorin av Elci et al. (2017) gällande att 

det är just på dessa slags webbsidor som turismaktörer måste finnas tillgängliga. Dessa 

informationsområden kallas gemensamt inom turismindustrin för Travel 2.0 (Xiang & Gretzel 

2010). Undersökningens resultat styrker teorin om denna användning då en majoritet av studiens 
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respondenter uppgav att de främst använder sig av just internetbaserade sidor för att söka 

inspiration inför sin resa. I bivariatanalysen av uppsatsens studie visas det att 83 procent av alla 

respondenterna söker inspiration via Travel 2.0; antingen på recensionsforum såsom TripAdvisor 

eller via företagets hemsida. Att denna metod föredras så starkt av respondenterna bekräftar 

teorin av Elci et al. (2017) gällande att det är just på dessa slags webbsidor som turismaktörer 

måste finnas tillgängliga. 

Book et al. (2018) poängterar att recensioner idag är en väsentlig faktor i en konsuments 

köpbeslut. Detta påstående överensstämmer med det resultat som framkom genom 

bivariatanalysen av svaren hos respondenterna inom segmentet Studenter. 52 procent av 

respondenterna i detta segment uppgav att de främst använder recensionsforum för att söka 

inspiration. Det ska dock poängteras att ingen av respondenterna inom Pensionärer valde 

variabeln recensionsforum. Inom detta segment valde cirka 39 procent att de söker inspiration via 

resebyråer eller tidningar/broschyrer. Resultatet kan associeras med Blank & Dutton (2012) som 

menar att pensionärer inte är lika kunniga gällande användningen av den moderna teknologin. 

Det kan tänkas bli problematiskt för dessa konsumenter att få relevant och värdefull kunskap då 

en stor del av informationen som finns om ett företag eller en plats publiceras på just internet, 

bland annat varnande eller negativ information (Thurén & Strachal 2011). Det kan också kopplas 

till tidigare forskning om att ålder är en faktor som påverkar användningen av internet; att ju mer 

åldern stiger desto lägre blir användningen av internet (Jepsen 2007). Bland de tre segmenten 

uppgav dock 44–61 procent att de vänder sig till företagens egna hemsidor för att få inspiration.  

5.2.2. Noggrannhet och tillit 

Vid bivariatanalysen av sammanslagningen av svaren från alla respondenter framkom att 65 

procent av respondenterna var noggranna med att söka efter någon slags recensioner innan sitt 

köpbeslut. Detta är väl överensstämmande med de aktuella forskningsteorier som hävdar att en 

produkts recensioner numera kan vara viktigare än priset (Book et al. 2018). Det bör poängteras 

också att procentenheten inom denna fråga höjdes till 84 procent för segmentet Studenter. I 

undersökningen framkom att flest av de respondenter som använder resebyråer eller 

tidningar/broschyrer för att få information om en turistprodukt tillhörde segmentet Pensionärer. 

Jepsen (2007) menar att informationssökning offline är mer tidskrävande än den online, men att 

preferensen att söka information på internet minskar vid ökad ålder. Denna teori faller således 

samman med studiens resultat där stigande ålderskategori innebar fler respondenter som sökte 

information offline. Detta kan tyda på olika värderingar för olika samhällsgrupper, en teori som 

överensstämmer med den av Mansvelt (2005) som menar att individers konsumtion påverkas av 

deras identitet. 
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Eftersom misstro har riktats mot företagens egenskapade reklam har rekommendationer av andra 

konsumenter blivit en allt viktigare del av konsumtionsprocessen (Middleton et al. 2009; Book et 

al. 2009).  I enkätundersökningen ombads respondenterna att uppge vilken av följande 

informationskällor de hade störst tillit i: onlinerecensioner, broschyrer/annonser, företagens egna 

hemsidor, eller rykten/vänners kommentarer. Bivariatanalysen av respondenternas totala svar 

gällande tillförlit har visat att rykten och vänners kommentarer anses vara mest tillförlitliga. 

Majoriteten av studiens respondenter, i detta fall 46 procent, valde att lita på rykten och vänners 

kommentarer. En stor del av dessa procent kommer ur segmentet Barnfamiljsföräldrar. Inom 

detta segment valde 81 procent att främst lita på rykten/vänners kommentarer, vilket är högst av 

alla segmenten. Det går att jämföra segmentet Barnfamiljsföräldrar med Studenter då majoriteten 

i det sistnämnda segment valde att de har störst tillit i onlinerecensioner, 54 procent. Detta 

medan 22 procent av segmentet Pensionärer uppgav att de litar mest på annonser/broschyrer. 

5.2.3. Informationsmetoder 

En stor skillnad bland de olika målgrupperna kan tydligt utläsas. Den procentuella siffran för 

vilka informationskällor de olika målgrupperna har störst tillit i inför sitt konsumtionsval 

varierade mycket. Dessa skillnader i preferenser kan dock relateras till tidigare forskning av 

Mansvelt (2005), vilken hävdar att hur människor väljer att konsumera påverkas av hur de 

identifierar sig. Utöver självvald identifiering har också livscykeln en inverkan. Ålder och livsstil 

kan ha en stor inverkan på hur människor konsumerar och även hur de söker efter information 

(Jepsen 2007; Blank & Dutton 2012). Bivariatanalysen av enkätundersökningen visar exempelvis 

att onlinerecensioner tydligt är en viktig sökmetod för segmentet Studenter, ett faktum som 

Jepsen (2007) påtalar kan bero på ungas stora tillgång till internet. WOM, i detta fall 

rykten/vänners kommentarer, värderades högst med 81 procent bland Barnfamiljsföräldrar. 

Variabeln värderades dock relativt högt även inom Studenter. Med grund i Mansvelt (2005) och 

Jepsen (2007) kan det argumenteras för att orsaken till de liknande värderingarna av WOM beror 

på att åldersgrupperna i segmenten var i samma eller nära i ålder, vilket kan innebära att 

respondenterna befinner sig i liknande stadium i livscykeln. Likt Jepsen (2007) påpekar så är det 

vanligt förekommande att yngre generationer använder internet till informationssökning mer än 

den äldre generationen gör eftersom denna metod kan ge fler svar och även avsevärt mycket 

fortare. Detta kan ses som förklaring till att information från tidningar/broschyrer rankas 

förhållandevis högt bland segmentet Pensionärer - vilket enbart innehåller respondenter i åldrarna 

61+, medan det bland Studenter fick 0 procent. Det bör dock poängteras att orsaken till varför 

respondenterna i segmentet Pensionärer inte värderade EWOM och recensioner lika högt var för 

att många av dessa söker sin inspiration via resebyråer. Uppsatsens teorikapitel exemplifierade 
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resebyrån PROmedlemsresor och förklarade att det på denna plattform inte finns några 

recensioner tillgängliga (PROmedlemsresor 2019). Detta kan ses som ett exempel på hur 

förändringar i livscykeln skulle kunna medföra förändrade vanor för informationssökning. 

Det kunde tydligt ses i bivariatanalysen att respondenterna föredrar andra informationskällor än 

de som kom från företagen själva. Detta märktes ännu tydligare vid frågan om vilken slags 

information respondenterna föredrar att få inför sitt köpbeslut. I undersökningen av samtliga 

enkätsvar hade 76 procent av respondenterna uppgett att de föredrar andra människors 

rekommendationer framför annonser eller annat. Procenten för denna variabel höjdes dessutom 

till 88 respektive 94 procent i segmenten Studenter och Barnfamiljsföräldrar. Det kan 

argumenteras för att detta resultat bekräftar den teori som lyfts av Abubakar & Ilkan (2016): ett 

starkt, positivt företagsrykte ger människor en större tillit i företagets produkter och kan även 

minska eventuell oro för risker hos konsumenten. 

Även inom segmentet Pensionärer gav respondenterna variabeln Folks rekommendationer högst 

statistik med 44 procent. Men det bör noteras att en majoritet av dessa respondenter, 56 procent, 

föredrog antingen annonser eller andra alternativ. Uppmärksamhet bör också läggas på mer 

specifikt vad detta segment föredrog. Bland de 28 procent som valde variabeln Annat uppkom 

förslag såsom att själva fråga företagen och personal om information inför ett köpbeslut. Detta 

innebär att dessa konsumenter fortfarande efterfrågar just recensioner, men istället i form av 

WOM och/eller baserat på åsikter från de företag som tillhandahåller produkterna. 

5.3. Trovärdighet 

5.3.1. Värde och äkthet 

Choi et al. (2017) förklarar recensioner för att vara en specifik slags informationskälla som förser 

läsaren med fakta från andra konsumenter inför ett köpbeslut. Att läsa recensioner möjliggör 

dessutom för konsumenter att inte bara innan utan också efter själva köpet kunna försäkra sig om 

att de har fattat rätt beslut (Jensen & Pizzamiglio 2016). Gavilan et al. (2018) diskuterar dock att 

ett positivt totalomdöme om ett företag eller produkt endast ses som tillförlitligt av 

konsumenterna om det har skapats av ett högt antal recensioner. Denna teori sammanfaller med 

bivariatanalysen av respondenternas svar i enkätundersökningen, vilken visade att en stor 

majoritet av respondenterna upplever att antalet recensioner av en produkt är en betydelsefull 

faktor för deras övervägande i informationssökningen. Vid sammanslagningen av 

respondenternas svar i undersökningen hade 67 procent uppgett att det för dem är viktigt med 

många produktrecensioner. Inom segmenten Studenter och Barnfamiljsföräldrar höjdes 

ovannämnda procentantal till 80 respektive 73 procent. Vid en skild undersökning av segmentet 
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Pensionärer visade dock bivariatanalysen att antalet procent av respondenterna som anser att 

antal recensioner är viktiga varierade mycket bland segmenten. Här uppgav enbart 44 procent att 

recensionsantalet är viktigt för dem. Eftersom studiens segmentgrupper hade en god 

åldersfördelning med stigande ålder från Studenter till Pensionärer kan ett mönster här ses. 

Tidigare forskning har visat att den yngre generationen har en större vana av att använda internet 

och många har lättare tillgång till det genom sina mobila enheter (Jensen & Pizzamiglio 2016). 

Om människor i den äldre generationen inte använder internet är det logiskt att de heller inte 

värderar recensioner lika högt.  

Jensen & Pizzamiglio (2016) hävdar att onlinerecensioner med tiden har ökat vid flera olika 

plattformar. Detta skapade som följd ett problem hos individer att känna till och kunna 

identifiera de mest tillförlitliga, trovärdiga samt användbara recensionerna. Resultatet på 

enkätfrågan som undersökte om respondenterna är medvetna om att det finns falska recensioner, 

visade totalt att majoriteten av studiens respondenter är medvetna om att det finns falska 

recensioner där de söker information. I totalundersökningen valde 86 procent av respondenterna 

variabeln Ja gällande huruvida de är medvetna om falska recensioner eller inte. Inom segmentet 

Studenter höjdes siffran för medvetenhet; 90 procent av respondenterna uppgav detta alternativ. 

I segmentet Barnfamiljsföräldrar sjönk variabelns värde till 82 procent men höjdes återigen till 89 

procent inom segmentet Pensionärer. Christodoulides et al. (2012) menar att marknadsförare på 

grund av konkurrens bland företagen kan missbruka UGC för att förstöra för andra företag eller 

själv få bättre anseende. Kopplingar kan ses mellan studiens resultat och ovannämnd diskussion 

om att UGC riskerar att sänka internetanvändares tillit i recensioner. Det finns en medvetenhet 

om att falska recensioner förekommer på olika webbsidor och respondenterna har uttryckt att de 

numera är mer kritiska och försiktiga. Detta faller in i teorin av Ayeh et al. (2013) och Gavilan et 

al. (2018) som menar att människor är mer villiga att se på UGC som en trovärdig källa inför 

köpbeslutet om de känner sig säkra i att det som skrivits är av trovärdiga användare.    

5.3.2. Identifiering av trovärdiga recensioner 

Filieri (2016) argumenterar för att läsare av recensioner ofta kan ha en kritisk inställning till 

recensioner och därför använder olika tekniker för att granska huruvida recensioner är tillförlitliga 

eller inte. Dessa tekniker för att avgöra om en recension är sann eller falsk kan jämföras med 

olika textanalyser. Den första skrivfrågan som inkluderades i studiens enkät undersökte vad som 

skulle få respondenterna i studien att reagera på en recension med misstankar om att den kan 

vara falsk. Alltså; vad för slags karaktärsdrag skulle få respondenten att misstänka att recensionen 

inte är publicerad av en verklig och ärlig konsument? Respondenterna i de olika målgrupperna 

ombads att med egna ord beskriva vad som för dem är ett tecken på att en recension inte är äkta, 
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exempelvis vissa ord eller uttryck. Majoriteten av de kommentarer som studiens respondenter 

lämnade var av liknande karaktär. Respondenter i alla målgrupper exemplifierade kommentarer 

med överdrivna beskrivningar av produkten. Filieri (2016) poängterar att en sann recension inte 

får vara skriven i marknadsföringssyfte. Denna åsikt tycktes också studiens respondenter 

instämma i då de exemplifierade tecken såsom “ser ut som reklam” och “när formuleringen inte 

känns naturlig” som tecken på att en recension kan vara falsk. Detta kan jämföras med att 

respondenterna gör en textanalys av en recension innan de beslutar sig för att antingen lita eller 

inte lita på det som skrevs. Respondenternas svar faller också väl in i teorin av Jensen & 

Pizzamiglio (2016) som menar att språkbruk har en stor inverkan på vilka slags recensioner en 

läsare ger sin uppmärksamhet. 

Intressant att se är att respondenterna i vissa fall tycktes säga emot sig själva. När frågan ställdes 

om vilken slags recensioner som hade störst inflytande på deras köpbeslut ställdes svarade 

majoriteten av respondenterna att de främst influerades av recensioner som var korta och tydliga. 

Men vid enkätfrågan om hur en recension ska vara skriven för att ge känslan av trovärdighet gav 

en klar majoritet på 60–75 procent svaret att de ska vara noggranna, specifika och detaljerade. 

Inom segmentet Pensionärer ansåg nästan 70 procent att en recension skulle vara noggrann, 

specifik och detaljerad för att se trovärdig ut. En lika stor del av segmentet uppgav på en tidigare 

fråga att deras köpbeslut främst influeras av kortfattade och tydliga recensioner. Det kan tänkas 

att respondenterna blev allt mer försiktiga och eftertänksamma ju mer de reflekterade över falska 

recensioner, för liknande resultat kan ses i bivariatanalysen av segmentet Barnfamiljsföräldrar. 75 

procent inom detta segment uppgav att recensioner ska vara noggranna, specifika och detaljerade 

för att vara trovärdiga, trots att 60 procent av respondenterna tidigare hade angett att de främst 

influerades av recensioner som är kortfattade. Respondenterna inom segmentet Studenter höll å 

andra sidan en betydligt mer fast ståndpunkt. 40 procent uppgav att de anser att recensioner ska 

ha enkla beskrivningar för att verka trovärdiga, och på den tidigare frågan hade 46 procent angett 

att de främst influerades av just korta och tydliga recensioner. 

5.3.3. Ju fler desto bättre? 

Jepsen (2007) menar att det finns ett flertal recensionssidor som listar produkter med flest 

positiva omdömen och recensioner högst upp i listorna som visas när en konsument fyllt i 

information som den önskar få. Det är också dessa högst listade produkter som konsumeras mest 

av kunderna (Jepsen 2007). Därtill finns det ett flertal recensionssidor som fungerar på olika sätt 

gällande tillåtelse att skriva en recension. På till exempel Expedia.com kan ingen skriva en 

recension förrän denne har reserverat och genomfört sin upplevelse, däremot kräver inte 

TripAdvisor det. Ett annat exempel är Booking.com som tillåter företag att själva ranka sig med 
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antal stjärnor (Fang et al. 2015; Booking.com 2019). En av studiens enkätfrågor undersökte 

huruvida respondenterna själva har varit med om att en produkt/upplevelse inte har varit så bra 

som i beskrivningarna som recensionerna uppgav. Bivariatanalysen av när alla svar 

sammanställdes i enkätundersökningen visade att 58 procent av studiens respondenter inte har 

varit med om det men att 42 procent har varit med om just detta. Blank & Dutton (2012) 

argumenterar för att de som har lång erfarenhet av internetanvändning med stor sannolikhet har 

drabbats mest av negativa upplevelser av internet. Författarna poängterar att detta främst berör 

yngre individer då äldre ofta är mer kritiska till internetanvändning. Argumentet styrks av 

McMillan & Morrison (2006) som poängterar att unga låter internet ha en stor roll i deras liv trots 

att de är medvetna om riskerna. De flesta av dem som drabbats i enkätundersökningens olika 

grupper var respondenter inom segmentet Studenter. Resultatet motsvarade 52 procent av dessa 

respondenter, vilket till skillnad från de andra målgrupperna alltså representerar en majoritet. 

Ett resultat som visats tidigare i bivariatanalysen av studien var att respondenterna inom 

segmentet Studenter bryr sig mer om antalet produktrecensioner än de andra två segmenten 

gjorde. Litteratur som presenterats tidigare har inkluderat påståenden om att en vanlig teknik för 

att få sitt företag att verka bättre än det är, är att höja recensionsstatistiken (Choi et al. 2017; 

inc.com 2018). Då många väljer att konsumera just de produkter som rankas högt så går det att 

argumentera för att de individer som främst lägger vikt vid höga antal recensioner har större risk 

för att utsättas för företag som har manipulerat systemet. Det kan tänkas att det är just detta som 

är en orsak till varför just Studenter har den högsta andelen drabbade. Många inom segmentet 

lockas av ett högt recensionsantal och de har därför haft en större risk att drabbas av negativa 

upplevelser. Upplevelserna kan också tänkas ha ett samband med poängen av Browning et al. 

(2013) gällande att onlinerecensioner av en produkt finns kvar under en mycket lång tid. Om 

konsumenter simpelt är ute efter att kunna läsa många recensioner så kan det hända att de av 

misstag också läser och övertygas av gamla recensioner som med risk inte längre är den aktuella 

standarden på produkten. Med tanke på att recensioner finns kvar under flera år på vissa 

recensionsforum online kan det tänkas att tekniken att söka efter produkter med högt antal 

produktrecensioner egentligen är riskfylld för konsumenter. Risken finns att gamla recensioner på 

exempelvis ett hotell höjer ett totalomdöme om någonting som enligt nya recensioner inte är lika 

bra längre och därigenom ger falska förhoppningar som kan orsaka en negativ upplevelse. 

Däremot var segmenten Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer mer försiktiga då majoriteten 

svarade att de inte har varit med om negativa upplevelser. 68 respektive 61 procent av studiens 

respondenter inom segmentet Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer valde att svara Nej på frågan. 

Blank & Dutton (2012) och Jepsen (2007) framför teorierna att det är individer med lång 
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användarerfarenhet av internet som drabbas mest av negativa upplevelser relaterat till detta, samt 

att internetvanor och tilliten till internet sjunker med stigande ålder. Denna teori bekräftas genom 

studien då segmenten Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer, vars respondenter har en högre 

ålder, resulterade i lägre användning av UGC och en minskning av antalet respondenter som har 

drabbats av negativa upplevelser.  

5.3.4. Recensionskonsekvenser 

Till respondenterna som valt att svara Ja på ovanstående beskriven fråga adderades en skrivfråga. 

Frågan som ställdes handlade om huruvida deras negativa upplevelse har påverkat dem efteråt. 

Majoriteten av alla respondenterna bland de olika segmenten uppgav att de fick sämre tillit till 

företaget eller företagsreklam efter sin upplevelse. Tidigare forskning menar att företag 

marknadsför sig själva genom att skapa egna webbsidor där de kan välja kundomdömen som ser 

bra ut om en produkt och sedan citera dem på denna webbsida, vilket kan leda till överdrift och 

anpassning (Middleton et al. 2009). Detta kan resultera i att många individer ges fel intryck och 

därigenom får negativa upplevelser. Filieri (2016) och Choi et al. (2017) styrker att recensenter 

som skriver falska recensioner/information om en produkt inte nödvändigtvis behöver vara 

privatpersoner utan också kan vara företagare i syfte att föra reklam, ett fenomen som 

kategoriseras som falska och icke tillförlitliga recensioner. Teorierna sammanfaller således till viss 

del med uppsatsens studieresultat.  

Den sista enkätfrågan undersökte om respondenterna själva brukar skriva recensioner om en 

upplevelse/produkt. Totalt sett visade bivariatanalysen av undersökningen att majoriteten av 

respondenterna inte brukar skriva recensioner. I totalundersökningen framkom att 70 procent av 

alla studiens respondenter inte har för vana att skriva recensioner. Detta var främst bland 

segmenten Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer, vilka motsvarade omkring 83 procent bland de 

två segmenten. Däremot hade en större del i segmentet Studenter valt variabeln Ja, att de brukar 

skriva recensioner. 48 procent av respondenterna gav detta svar. Resultatet kan relateras till 

tidigare forskning om att den yngre generationen brukar ha lätt tillgång till sina mobila enheter 

och därav är vana vid internetanvändning (Jensen & Pizzamiglio 2016). Detta kan tänkas vara en 

orsak till varför fler av de unga respondenterna skrev recensioner än respondenterna i den äldre 

generationen.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel diskuteras de viktigaste resultaten från bivariatanalysen av uppsatsens studie och vad de innebär. 

Efter detta följer också författarnas kommentarer på det egna arbetet och förslag på ämnesområden för vidare 

forskning. Kapitlet avslutas med egna reflektioner över resultaten från uppsatsens studie samt avslutande 

kommentarer. 

6.1. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att få en insikt i hur resekonsumenter inom segmenten Studenter, 

Barnfamiljsföräldrar och Pensionärer söker information, hur de värderar olika recensioners 

trovärdighet och tillförlitlighet, samt vilka faktorer de anser gör en informationskälla sann. 

Tidigare litteratur visar att onlinekommunikation, Web 2.0 och Travel 2.0, har en stor betydelse 

för informationssökning inom turismnäringen (Bohley 2010; Xiang & Gretzel 2010). Flertalet 

författare belyser också vikten av UGC och onlinerecensioner som stöd i beslutsprocessen och 

marknadsföringsstrategier (Tsiakali 2018; Book et al. 2018; Middleton et al 2009; Gavilan et al. 

2018; Elci et al 2017). Denna slutsats kan dras också utifrån uppsatsens studie då en stor 

majoritet av studiens respondenter använder såväl recensionsforum som turismföretagens egna 

hemsidor när de söker efter information inför sitt köpbeslut. Vad som tydligt går att se är att det 

främst är konsumenter i den yngre generationen, det vill säga Studenter, som använder sig av 

onlinerecensioner för att styrka sina köpmotiv. Konsumenter i de övriga segmenten föredrar 

enligt studien främst information från företagshemsidor. Oavsett segmenttillhörighet föredrar 

dock de flesta av respondenterna att få information genom andra konsumenters 

rekommendationer. Värt att notera är att trots att många respondenter uppgav sig för att främst 

söka information via webbsidor så tycks de ha större förtroende till rykten och vänners 

kommentarer, främst konsumenter inom segmentet Barnfamiljsföräldrar. Uppsatsen skiljer dock 

inte på rykten från nära vänner eller allmänna och från okända personer. Det kan tänkas att 

tilliten till dessa två är olika hög. Jepsen (2007) och Elci et al. (2017) argumenterar för internets 

lättillgänglighet och tidsbesparing. Detta kan också ses som en trolig förklaring till studiens 

resultat: att människor ofta vänder sig till internet kan bero på den simpla orsaken att information 

här ofta kan vara mer tillgänglig än andra källor. 

Många respondenter från alla segment använder och visade på stor tillit till företagshemsidor. 

Likt Middleton et al. (2009) poängterar är det företagen själva som väljer vilken information och 

omdömen som ska publiceras där. Detta förhindrar privatpersoner från att skriva falska 

recensioner. Men gällande trovärdighet kan företagens egna plattformar ändå vara riskfyllda då 
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dessa förhindrar privatpersoner från att informera allmänheten vid ett fall där företaget självt har 

uppgett falsk eller överdriven information. Detta gäller dessutom inte enbart företagens egna 

hemsidor, samma utgångsläge kan ges om en person enbart söker information via resebyråer eller 

i tidningar/broschyrer, vilket var vanligt förekommande bland Pensionärer. Orsaken till detta val 

av informationssökning, menar Blank & Dutton (2012), har att göra med att individer i äldre 

generationer reflekterar mer kring riskerna som informationssökning på Travel 2.0 medför. En 

individ som söker inspiration genom ett företags hemsida, resebyråer eller i tidningar/broschyrer 

har inte möjlighet att utnyttja UGC. Ett exempel kan vara de som konsumerar via webbsidan 

PROmedlemsresor. Det bör kanske inte ses som någon större förvåning om individer som 

konsumerar via webbsidor likt denna med förvalda paketresor inte värderar recensioner lika högt 

eller ens använder dem lika mycket om de inte har tillgång till dem där de söker information. 

Genom att använda företagshemsidor och sedan följa upp med en sökning på recensionforum 

kan respondenten dock känna större säkerhet i att produkten kommer att motsvara 

förväntningarna. Denna metod kan tänkas vara vanligt förekommande bland studenter som 

värderade båda dessa alternativ högt. 

Viktigt att notera i bivariatanalysen är att Studenter är det enda segmentet där en majoritet inom 

gruppen har svarat att de har haft en negativ upplevelse av recensioner. Resultatet är 

anmärkningsvärt då detta segment i nästan alla tidigare frågor har haft högst statistik på att 

genom recensioner i förväg försöka förhindra att just detta ska ske. Dock sammanfaller resultatet 

med tidigare forskning av Blank & Dutton (2012) som menar att det är just individer med lång 

användningserfarenhet och ung ålder som tenderar att drabbas av negativa upplevelser relaterade 

till UGC, ett fenomen som McMillan & Morrison (2006) menar kan bero på den betydelse som 

internet har för unga vuxna. En av de tidigare forskningsteorierna motbevisades i detta arbete. 

Jepsen (2007) hävdar att en orsak till varför individer, och i synnerhet unga, använder 

information från Travel 2.0 är på grund av dess snabbhet och lätta tillgänglighet. Studien visade 

att en majoritet av respondenterna inom segmentet Studenter inte valde det sätt som är mest 

tidsbesparande för att få information. Respondenterna stod istället tydligt mot argumentet av 

Jensen & Pizzamiglio (2016) som menar att sättet som någonting är skrivet på har större 

betydelse. De uppgav att de föredrar kortfattad och tydlig information, men att långa och 

detaljerade recensioner är mer trovärdiga.  

Vi kan genom studien konstatera att makten har förflyttats från företagen till produktanvändarna. 

Vad som dock också har framkommit är att denna maktförflyttning inte nödvändigtvis är positiv. 

Detta då många av dem som använder denna informationskälla har erfarit negativa upplevelser. 
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Mekanismen, alltså relationen, mellan entiteten ålder och entiteten informationssökning visade sig 

vara av stor betydelse i studien. Bivariatanalysen visade att över lag så var förhållandet mellan 

ålder och andra entiteter en avgörande mekanism för hur och om respondenterna använder 

Travel 2.0. Med stigande ålder bland respondenterna ökade användandet av företagets egna 

hemsidor och resebyråer. Dessutom sjönk användningen av recensionsforum och tilliten till 

UGC. För att förstå hur turismkonsumenter använder Travel 2.0 och vem som söker information 

på vilken plattform blir alltså denna mekanism av störst avgörande. 

6.2. Kommentarer om uppsatsarbetet 

De svar som framkom genom bivariatanalysen blev ibland en stor skillnad från våra 

förväntningar. Vårt första antagande om studien var att respondenterna inom segmenten 

Pensionärer och Barnfamiljsföräldrar skulle ha haft högre statistik inom negativa upplevelser än 

respondenterna i segmentet Studenter. Det talas ofta om att unga är mer professionella och 

kritiska gällande användandet av internet än människor i högre ålder, men av studiens resultat att 

döma, drabbas ändå fler i detta “professionella” och unga användarsegment av negativa 

upplevelser än internetanvändare i de äldre generationerna. 

Under enkätundersökningen kunde det tydligt märkas att de tre målgrupperna hade olika vana av 

att fylla i enkäter. Undersökningen tog lite längre tid inom segmentet Pensionärer, men just detta 

segment visade sig vara mycket fördelaktigt att inkludera i studien då dessa respondenters svar 

ofta skilde sig markant från segmentet Studenter. Att vi undersökte respondenter i många åldrar 

gav en bredare inblick i ämnet än om endast ett segment hade undersökts. 

6.3. Vidare forskning inom ämnet 

Såväl syftet som uppsatsens frågor har besvarats i arbetet, men trots att uppsatsens studie har gett 

en bra första inblick i ämnet falska recensioner finns det fortfarande mycket som kan och 

behöver undersökas. Människor värderar internet för att vara en viktig källa för information, men 

bevisligen medför denna källa också risker för negativa konsekvenser genom användningen av 

den. Bivariatanalysen visade att respondenterna ofta var fullt medvetna om att falska recensioner 

förekommer. Men de som mest använder onlinebaserade informationskällor är de som har 

drabbats mest av negativa upplevelser. Frågan blir då varför människor väljer att fortsätta att 

använda dessa plattformar för att få information istället för att söka information offline? Det kan 

antas vara känsligt för företag att berätta om hur och varför de uppmanar och i somliga fall 

betalar privatpersoner för att få falska recensioner publicerade, men just detta skulle vara 

intressant att forska inom. Att fråga företag om de någonsin har försökt få falska recensioner och 

i så fall hur, skulle ge en förståelse för den andra sidan av ämnet, men rimligtvis skulle inget 
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företag erkänna en sådan sak. Intressant att veta är anledningen till varför TripAdvisor inte 

blockerar företag som har utnyttjat deras system när det ju drabbar deras användare? Och varför 

låter Booking.com företag gradera sig själva när detta kan leda till överdrift av en verksamhets 

standard? 

6.4. Avslutande reflektioner och kommentarer 

Ju fler företag som publicerar falska recensioner eller betalar för att manipulera system, desto mer 

normaliserat kommer detta beteende att bli, och genom normalisering sänks de moraliska kraven. 

Med detta arbetssätt och en stigande värdering av recensioner kan det komma att bli viktigare för 

företag att fokusera på marknadsföringen som sker genom recensioner och Travel 2.0 snarare än 

att förbättra kvaliteten på sina produkter. Åtminstone enligt denna studie så är ju konsumenter 

villiga att fortsätta lita på recensioner trots att de stundvis bidrar till negativa upplevelser för dem 

själva. 

För att snabbt kunna få information om företag blir internet lite utav en nödvändighet för 

konsumenter, men hur ska de kunna lita på att de ges sann produktinformation och inte utsätts 

för övertygande falsk marknadsföring? Positiv EWOM indikerar nöjda kunder och UGC får en 

allt större roll på internet, men det är just denna slags marknadsföring som är lättast för företag 

att utnyttja eller manipulera. Recensionsforum är bevisligen en av de källor som har störst 

inflytande inom besöksnäringen, men vad händer när konsumenterna tröttnar på sin konstanta 

utsatthet för falsk och överdriven information? Kommer marknadsföring att återgå till att skötas 

via resebyråer, WOM och broschyrer? Många följer utvecklingen och inkluderar internet i en allt 

större del av sina liv, men att göra detta inom turism bidrar ju enligt såväl tidigare litteratur som 

denna studie en större risk för negativa upplevelser. Hur ska turistföretagen kunna nå ut 

internationellt om Travel 2.0 innebär stora risker? 
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Bilaga 1. 

Frågeformulär  

 • Vilket av följande identifierar du dig som? 

- Student.   

- Barnfamiljsförälder.      

- Pensionär.  

• Vilken åldersgrupp tillhör du? 

15–30 

31–45 

46–60 

61+  

Föredragna metoder__________________________________________________________  

• När du ska resa, exempelvis till nöjesparker, utomlands eller gå till en restaurang: var söker du 

främst information inför din resa/ditt besök? Gradera alternativen med 1-4 där 1 = 

förstahandsval och 4 = sistahandsval. 

- Företagets hemsida (tex TUI.se, espressohouse.com). 

- Recensionsforum (tex Tripadvisor, Booking.com, momondo).  

- Tidningar/broschyrer.   

- Resebyråer.  

• Är du noggrann med att kolla upp recensioner innan du väljer att köpa produkten? (kan vara 

både skrivna, rykten, stjärnor). 

- Ja.  

- Nej.  

• Vilken av följande källor litar du mest på? Gradera alternativen med 1–4 där 1 = förstahandsval 

och 4 = sistahandsval. 

- Onlinerecensioner på webbsidor (tex TripAdvisor, Booking.com, momondo.se).  

- Tryckta broschyrer/tidningsannonser. (tex Turistbroschyrer, RES, Hemmets veckotidning).  

- Företagens egna hemsidor.    

- Rykten och vänners kommentarer.  

• Vilken typ av information föredrar du mest innan du fattar köpbeslutet? Gradera alternativen 

med 1–3 där 1 = förstahandsval och 3 = sistahandsval.  
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- Folks rekommendationer (tex onlinerecensioner, kommentarer, rykten,).  

- Annonser (tex i broschyrer, pop up-annonser).  

- Annat. Exempel?____________________________________________________________  

Recensioner___________________________________________________________________  

• Vilken betydelse skulle du säga att recensioner har för dig när du ska göra/köpa någonting?  

- De är viktiga.  

- Ganska viktiga.  

- Jag läser dem ibland men baserar inte mitt beslut på dem.  

- Inte så viktiga - Inte alls viktiga/Jag läser inte recensioner.  

• Vilka slags recensioner har störst inflytande på ditt beslut? Gradera alternativen med 1-4 där 1 = 

förstahandsval och 4 = sistahandsval.  

- Långa recensioner som beskriver detaljer om resans/besökets olika delar.  

- Kortfattade och tydliga recensioner.  

- Repeterande recensioner – att det finns många liknande recensioner.  

- Recensioner som innehåller många bedömningar/graderingar av produkten/platsen.  

• Tänker du på hur många som har skrivit recensioner om en produkt?   

- Ja.  

- Nej.  

Trovärdighet_________________________________________________________________  

• Är det viktigt för dig att en produkt har många recensioner sedan tidigare?   

- Ja.  

- Nej.  

Om ja: En produkt har fått över 3000 recensioner och en annan har bara 200. Påverkar detta 

trovärdigheten att produkten är så bra/dålig som den framställs som? Alltså, litar du mer på 

någonting när det finns många recensioner som styrker det?  

- Ja.  

- Nej.  

• Har du någonsin funderat över att recensioner/rykten kan vara falska/fejkade/påhittade för att 

få produkten/platsen att verka bättre eller mer känd (eller sämre)?  

- Ja.  

- Nej.  
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• Skrivfråga: Skriv någonting som skulle få dig att misstänka att en skriven recension är falsk (tex. 

överdrivet många beröm-detaljer, starka ordval, anonym skribent, ser ut som reklam): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

• På vilket sätt ska recensioner vara skrivna för att se trovärdiga ut?   

- Enkla beskrivningar (tex Fantastik!, Grymt bra!, Det här gör jag aldrig igen, varnar alla!).  

- Recensioner skrivna med noggranna specifika detaljer om produkten och kanske personalen på 

platsen.  

• Har du själv råkat ut för att en produkt/plats inte alls var så bra som den framställdes som av 

andras recensioner och rykten?  

- Ja.  

- Nej  

• Om ja: Har det påverkat dig? Har du tex sämre tillit i recensioner eller mot företagsreklam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

• Brukar du själv skriva recensioner om du varit nöjd/missnöjd med en produkt/plats?  

- Ja.  

- Nej. 

Om ja: Skriver du både positiva och negativa recensioner?  

- Både och.  

- Nej, bara positiva.  

- Nej, bara om jag varit missnöjd.  

  

  

Stort tack för er medverkan! Ha en fin dag! / Wed & Jenny 

 

 


