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Sammanfattning

Denna undersökningen söker svar på vilket förhållningssätt svenska turister har till Word of Mouth 
budskap som de kommer i kontakt med under köpprocessen av semesterresor. Arbetet fokuserar på 
det förtroendet som turisterna har för ett omdöme eller recension beroende på vem som förmedlar 
omdömet eller recensionen. Om opinionsbildare spelar någon väsentlig roll för svenska turister och 
även i vilka kommunikationskanaler som svenska turister finner eller utsätts för Word of Mouth 
budskap.  
Syfte med detta arbetet är att resultatet kan vara en hjälp för marknadsförare som riktar in sig på att 
attrahera svenska turist till semesterdestinationer runt om i världen. 

Slutsatsen som denna studie har kommit fram till är att Word Of Mouth åsikter spelar en väsentlig 
roll i köpprocessen för svenska turister.  
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 1 Inledning

Under detta avsnitt avhandlas bakgrunden och problemdiskussion som sedan mynnat ut i 

forskningsfrågorna och syftet med denna undersökning. En genomgång av dispositionen för hela 

undersökningen avslutar detta avsnittet.   

1.1 Bakgrund

Enligt Bohlin och Elbe (2007) är turism att betraktats som en av värdens största näringsgrenar och 

att FN:s prognoser visar att turism även i framtiden kommer att fortsatta ha en stark tillväxt. Enligt 

World Tourism Organization (2015) senaste rapport så var det nästan 1.2 miljarder personer som 

besökte ett eller flera länder utanför hemlandet under 2015. Pengarna som turisterna spenderade 

under dessa resor motsvarar ungefär 10 procent av den globala BNP.

Page och Conner (2014) skriver att turism är en global rörelse, som verkligen tog fart efter 1945. 

Turismen har dock genomgått stora förändringar sedan 1945.  Hur vi reser och vad vi förväntar oss 

av våra resor är ständigt under förändring, nya destinationer tillkommer och äldre destinationer 

förändras för att vara mer tilltalande och passa in i tiden. ( Page, Connell 2014)

Men det är inte bara sättet vi reser på som har förändrats, även hur turistdestinationer marknadsförs

är ständigt under utveckling. ( Page, Connell 2014) Marknadsföring som fungerade igår kanske 

inte fungerar lika bra idag eller imorgon. Enligt Carnoy (2017) så är till exempel internet och 

utvecklingen av social media något som helt har förändrat turistmarknadsföringen. 

Informationsteknikens intåg har även medfört att människor på ett lättare sätt kan kommunicera 

och dela med sig av sina erfarenheter om olika resmål. Hemsidor som till exempel TripAdvisor är 

ett väldigt bra exempel på detta fenomen. Vad folk skriver på dessa sidor har intressenter för 

enskilda destinationer svårt att påverka. Men att vara medveten om hur mycket tidigare kunders 

åsikter påverkar andra kunders val av destinationer är en väsentlig del för att kunna utveckla sin 

produkt efter vad som kunderna efterfrågar och förväntar sig.  

Alltså kan det vara bra för en den som ska marknadsföra destination att veta hur stor betydelse nya 

och återkommande kunder lägger på åsikter, recensioner och omdömen från tidigare kunder, de 

måste alltså skaffa sig en bild av hur viktig Word of Mouth är i processen turister går igenom när 

de ska välja en semesterort. Enligt en tidningsartikel av Hoffman (2016) så är redan de flesta 
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turister aktiva på internet och läser recensioner från andra turister och berättar om sin egen 

erfarenhet från tidigare semestrar. 

Enligt Page, Connell (2014) så beskriver forskare att köpprocessen av semesterresor består av två 

komponenter. Dels så beskrivs processen på samma sätt som köpprocessen för konsumenter av 

vilken produkt eller tjänst som helst. Vilket innebär att konsumenten känner ett behov av något, 

därefter söker konsumenten information om produkten eller liknade produkter som kan 

tillfredsställa detta behov. Priser för olika produkter och var man kan köpa produkten ingår i detta 

steg. Utifrån detta gör sedan konsumenten sedan sitt val. Men hos turister finns även några andra 

faktorer som också påverkar köpprocessen av semesterresor, till exempel behoven för en grupp 

som reser tillsammans jämfört om man reser ensam. Även erfarenheter från tidigare resor och 

behovet av komfort under resan är viktigt del. Den tilltänkta destinationens infrastruktur, historiska

och kulturella höjdpunkter är andra viktiga faktorer som spelar in. (Page, Connell 2014)

Även personliga faktorer så som, tidigare resande, självförtroende, personlighet och livsstil är 

avgörande. (Page, Connell 2014) Levnadsmönster spelar också in på hur gärna en resenär vill 

uppleva nya platser och aktiviteter, och söka information om detta innan man åker på resan. (Page, 

Connell 2014) Hur gärna man vill uppleva autentiska upplevelser och personens intresse av att resa

utan att påverka omvärlden kan vara av betydelse.. (Page, Connell 2014)

Precis som för många andra produkter finns det destinationer som liknar varandra. Detta gör att 

konkurrensen om kunderna inom turistbranschen är hård. Jag anser att om man misslyckas med 

marknadsföringen och att behålla imagen för destinationen, så kan det vara en avgörande faktor för

destinationens överlevnad som turistort. 

1,2 Problemdiskussion  

Som vi sett i bakgrundsavsnittet så är processen att söka inspiration och planera kommande 

semesterresor en process som kan innehålla väldigt många faktorer. Men internet och Word of 

Mouth åsikter från både online och off-line källor är de viktigaste elementen enligt tidigare 

undersökningar på området. ”Friends/family and online sources are critical to travel inspiration” 

(Google Travel Study 2014)
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Frågan som detta arbete söker svar på kan ses som viktigt både för enskilda semesterorter men 

även för turistnäringen för större geografiska områden och hela länder. Både enskilda orter och 

länder tjänar på att veta hur turister kommer fram till sina val för kommande semestrar. Om denna 

kunskap är okänd blir det svårt att veta vad man ska göra för att locka svenska turister till den orten

som man representerar och vill marknadsföra. Att förstå hur turister väljer destinationer är det 

viktigaste som en destinations marknadsförare måste vara medveten om. (Seddighi, Theocharous 

2012 se Page, Connell 2014) 

Enligt tidigare forskning är Word of Mouth budskap en mycket viktig del i köpprocessen för de 

flesta varor och tjänst. Speciellt varor som kunden anses vara dyr och som skulle kunna bli 

kostsamt om man skulle väljer fel produkt eller tjänst. (Kotler, Armstrong och Parment 2011) 

Semesterresor anser jag är en produkt som de flesta tycker är ett relativt dyrt inköp, det är samtidigt

en produkt som man upplever som viktig. Att välja fel resa eller destination kan upplevas som ett 

misslyckande och kostsamt för semesterfirare. 

Därför får det anses att köpprocessen av semesterresor är en komplicerad och intressant process att 

studerar. Detta är anledningen att jag valt att skriva detta arbete om hur Word of Mouth budskap 

påverkar turister under köpprocessen av en semesterresa. 

Förtroendet som potentiella resenärer har för ett Word to Mouth omdöme eller recession från 

tidigare en resenärer varierar enligt tidigare undersökningar. Mycket av tilliten till omdömet beror 

på vilka personligt band som finns mellan de två som utbyter Word to Mouth åsikterna. (Grönroos 

2008) Enligt McMillen (2012) så litar 92 % på rekommendationer från personer de känner och 

68% litar på recensioner och rekommendationer från personer som de inte har någon tidigare 

relation med. 

Enligt Steffes och Burgee (2008) finns också ett samband att man litar mer på omdömen och 

åsikter från personer som har liknande intressen är i samma ålder och eller har samma livsstil. 

Det finns stort antal varianter på semesterresor. Vad som räknas som en bra semesterresa är en 

individuellt och förmodligen finns det lika många svar på det som det finns semestrande 

människor. Därför kan just i igenkännande med den som skrivit ett omdöme vara en viktig detalj 

när man värderar trovärdigheten i ett omdöme eller en recension. Då personer som har liknade 

livsstil förmodligen även har liknade referenser på vad som utgör en bra semester. 
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I köpprocessens första tre steg finns enligt tidigare undersökningar skillnader i hur stor vikt 

personer lägger på positiva och negativa omdömen, vilka enligt Kotler, Armstrong och Parment 

(2011) är följande:

- Steg 1 inspirations fasen 

- Steg 2 informations sökande fasen  

- Steg 3 värdering av olika alternativ. 

Enligt Grönroos (2008) får negativa Word of Mouth budskap en större spridning än vad positiva 

budskap genererar när kunder får Word of Mouth budskap i de olika stegen i köpprocessen. 

Tidigare forskning inom Word of Mouth visar att opinionsbildare också har en viktig roll för att 

sprida positiva budskap.(Kotler, Armstrong och Parment 2011) 

Effekten av detta kan göra att en opinionsbildare på egen hand kan generera en stor mängd positiva

budskap på kort tid till en låg kostnad. (Kotler, Armstrong och Parment 2011) Oppositionsbildare 

är personer som har speciella kunskaper inom något område. Med det kan även vara journalister, 

kändisar eller professionella idrottsmän. (Kirby, Mardsen 2006) 

Ofta kan detta även handla om personer som får någon typ av ersättning för att sprida specifika 

åsikter.(Kotler, Armstrong och Parment 2011) 

Dessa oppositionsbildare Word to Mouth åsikter kommer att väga tyngre än andra individers. 

(Kirby, Mardsen 2006) Därför är opinionsbildare och deras påverkan i köpprocessen intressanta att 

studera.

Vilka kanaler som Word of Mouth åsikter sprids på är ett ämne som studerats på internationell 

nivå. Enligt Google Travel Study (2014) framgår att 32 procent av de tillfrågade får inspiration till 

kommande resor genom kontakter online med kollegor, vänner och familj. Av dessa får 56 procent 

inspiration från personer de har en relation till och som de kommunicerar med off-line alltså face to

face. I samma undersökning säger även 83 procent att de använder sociala medier för att söka 

inspiration och information för kommande semesterresor. 

De Clerck skriver t.ex. ”In the social media age word-of-mouth can travel fast, very fast. The 

scale, speed and real-time nature of the social Web and the increased possibilities for people to 

share and express themselves play a crucial role in this.” Men hur stor roll sociala medier spelar i 

denna process är något som är viktigt att få klarhet i som marknadsförare. 
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I mitt bakgrundsarbete har jag kommit fram till att Word of Mouth har stor betydelse för 

köpbeslutet för alla typer av produkter och köp. Turistbranschen utgör inget undantag i detta 

sammanhang så Word Of Mouth utgör en viktig del i hur turister gör sina val. Just de tre 

undergrupperna inom Word of Mouth teorier som finns beskrivna ovan anser jag är viktiga och 

intressanta företeelser. Därför fokuserar jag på dessa delar i detta arbete. Dock är Word Of Mouth 

inom turistranchen ett område som är outforskat och speciellt forskning om svenska turister tycker 

jag fattas och är något som bör studeras. Forskning om Word of Mouth finns det, forskning 

avhandlar dock inte specifikt om semesterresor och turisters agerande efter att ha tagit del av Word 

Of Mouth budskap. Därför finns det relevans att forska för att utröna om de allmänna teorierna 

inom Word Of Mouth området även går att applicera på köp inom turistbranschen. Den främsta 

anledningen till att jag valt att skriva detta arbete och fokusera på hur svenska turister agerar och 

reagerar på Word of Mouth budskap kopplat till de tre första stege under köpprocess av en 

semesterresa är för att få en avgränsning då jag anser att om jag skulle valt att fokusera på turister 

överlag så skulle populationen blivit så stort att efterförutsättningarna som jag hade för att skriva 

detta arbete skulle så skulle ett arbetet om turister överlag blivit en övermäktig arbetet att 

genomföra.    

Orsaken till att jag tycker gruppen svenska turister är intressant att studera är för att enligt 

Andersson (2013) så gjordes 2012 svenska turister ca 17.8 miljoner semesterresor utomlands d.v.s. 

2 resor per invånare och år. Enligt samma författare så spenderade genomsnittsresenären 7829 kr 

per semesterresa under detta år.

Som vi ser så är det stora pengar som omsätts av de svenska turisterna. Detta gör att även om vi 

inte är så många svenskar i förhållande till många andra länders befolkning så prioriterar svenskar 

att resa och spenderar relativt mycket pengar under dessa resor. 

Därför utgör svenska turister en grupp som jag anser att marknadsförare på många destination 

utomlands inte har råd att bortse från. Information som detta arbete söker kan bli en vital del i 

arbetet för att öka eller bibehålla de svenska turisterna på redan populära destinationer. Men även 

ge kunskap om vad som krävs för att locka svenska turister att upptäcka nya destinationer.   

Denna studie söker svar på om den allmänna internationella teorierna om Word Of Mouth som 

beskrivs kort här ovan är även är relevanta för svenska turisters förhållningssätt. En viktigt 

anledning till att detta viktig att studerar är för att Word of Mouth till stor del består av elektroniska

kontakter vilket är ett område som har utvecklas och fortfarande är under ständig utveckling därför 

anser jag att teorier inom detta område kan bli föråldrade snabbt och bör därför forskas på 

kontinuerligt.      
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1.3 Forskningsfrågor  

1 På vilket sätt spelar personliga relationer eller avsaknaden av detta in på omdömen och 

recensioner som svenska turister läser och hör?    

2 Hur påverkar Word Of Mouth köpbeslutet hos svenska resenärer? 

3 Opinionsbildare är något som är en viktig del av Word Of Mouth på vilket sätt påverkar 

opinionsbildares åsikter köpbeslutet hos svenska turister?     

4 I vilka kanaler sprids Word of Mouth budskap till svenska turister?  

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att försöka få förståelse för hur viktig Word of Mouth åsikter är och 

hur dessa påverkar svenska turister, under processen att få inspiration, att söka information och till 

slut välja en semesterort för en kommande semester. Att förstå processen och hur det går till när 

turister väljer semesterort, kan vara till stor hjälp för att kunna förbättra marknadsföringen av en 

specifik ort eller affärsverksamhet på en semesterort.     

1.5 Disposition av uppsatsen

Kapitel 1: Den inledande beskrivningen av problemet som senare utmynnar i forskningsfrågorna, 

syftet med arbetet samt vilka intressenter arbetet riktats mot. Det kommer också att framgå varför 

jag har valt att skriva om och undersöka detta aktuella ämne. 

Kapitel 2: Genomgång om vilka teorier som finns inom det aktuella områdena. Teorierna kommer 

att användas i det senare avsnittets analys där insamlat underlag kommer att analyseras mot 

existerande teorier.   
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Kapitel 3: Beskriver vilka metoder som använts i arbetet. Här finna även ett avsnitt om bedömning 

av arbetets trovärdighet.

 

Kapitel 4: Redovisning av resultatet av undersökningen.

 

Kapitel 5: Resultat från kapitel 4 analyserats med hjälp av teorierna från kapitel 2. 

Kapitel 6: Slutsatser, besvarande av forskningsfrågor och förslag till framtida forskning inom 

området. 

Alla källor som används under arbetet finns därefter redovisas i källförteckningen  Hela arbetet  

avslutas med relevanta bilagor.  

2 Teori

Detta kapitlets syfte är att presentera relevanta teorier inom arbetets inriktning. De områden och 

teorier som kommer presenteras är Word Of Mouth undergrupper inom detta och konsumenters 

köpprocess.   

2.1 Konsumentbeteenden och köpbeslut

  

”A consumer takes decisions based on many criteria. However, the triggers of consumer purchases 

happen much before the actual purchase itself” (Bhasin 2016) 

Att något köps är en process som är lång och beslutet att köpa något är taget långt innan själva det 

fysiska köpet genomförs och pengar byter ägare.  

Köpprocessen jag valt att utgå från och studera är de tre första stegen av totalt fem enligt Kotler, 

Armstrong och Parment (2011) beskrivning av köpprocessen.

1. Behovet uppstår. 

2. Information sökande.

3. Olika alternativ övervägs
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4 Varan eller tjänsten köps

5. Utvärdering av köpet 

Enligt Munthiu (2009) studie så varierar beslutsprocessen beroende på vilken typ av produkt eller 

tjänst som ska köpas. Dyrare produkt medför att konsumenter lägger mer tid på 

informationssökning, bedömning och jämförelse av alternativ innan beslut tas för vilken produkt 

som väljs. Kotler, Armstrong och Parment (2011) beskriver även denna företeelse och skriver att 

det finns fyra olika typer av köpbeteende hos konsumenter beroende på vilken typ av vara eller 

tjänst som ska inhandlas. Det första av de fyra stegen benämns som komplicerad köpprocess detta 

är när det handlar om en dyr vara och när det finns många liknade alternativ till på marknaden. 

Konsumenten ser det också i denna process det som kostsamt att välja fel produkt. Då lägger 

konsumenten ner mer tid på att söka information om de olika varorna och produkter som kan vara 

aktuella innan ett slutgiltigt beslut om inköp tas.

Nästa typ av köpbeteende uppkommer när kunden upplever det som riskfyllt att göra fel och köpa 

fel produkt samt att varan uppfattas som dyr. I detta fall så finns färre alternativa produkter på 

marknaden som konsumenten kan välja. Även här lägger konsumenten ned mycket tid på sökandet 

av information och utvärdera de olika tillgängliga alternativen. (Kotler, Armstrong och Parment 

2011) Det två sista typerna av köpbeteende som enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) 

uppkommer då konsumenten inte lägger så mycket tid på att söka information om produkterna och 

alternativa produkter innan ett köp. 

Första typen av köpbeteende kallas vanebeteende och det uppstår när man köper produkter som är 

billiga och alla alternativen på marknaden är anses vara likvärdiga. (Kotler, Armstrong och 

Parment 2011) 

Sista köpbeteendet kallas variationssökande köp. Det beskriver att konsumenten lägger lite tid på 

processen att välja produkt, men man vill gärna prova på något nytt och variationen är stor mellan 

de alternativen som finns tillgängliga på marknaden. (Kotler, Armstrong och Parment 2011)

De tre första stegen som jag valt att undersöka

I dessa de tre första stegen av köpprocessen så utgör Word Of Mouth budskap en viktig del av den 

information som konsumenten bearbetar för att göra ett lyckat val av en produkt eller tjänst. 

(Kotler, Armstrong och Parment 2011)

Steg 1: Behovet uppstår  
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Under Steg 1 upplever konsumenten att det finns ett behov av något eller att det finns ett problem 

som går att lösa med hjälp av en produkt eller tjänst. 

Munthiu (2009)  beskriver första steget på samma sätt som Bhasin (2016)  Alltså att det finns ett 

behov av att köpa något, dock så delar Bhasin (2016) upp behoven i ”internal needs” och ”external 

needs”.  

”Internal needs” består av de fysiska behoven, att man är hungrig törstig eller har ett sexuellt behov

mm. 

”External needs” kan bestå av att man ser ett reklambudskap eller pratar med någon man känner 

om något. Sedan ser man ett behov av att köpa produkten, upplevelsen eller tjänsten. (Munthiu 

2009)

Steg 2 Sökande av information

I steg två söker kunden efter information om produkten eller tjänsten som skulle kunna lösa 

problemet eller behovet som kunden identifierat i det första steget. (Bhasin 2016)

Om det informationssökande steget skriver Munthiu (2009) att informationssökande sker i två steg.

Steg ett ”Heightened attention” i detta steg så blir kunden mer mottaglig för information om 

produkter och tjänster. (Munthiu 2009) Nästa steg ”Active Information Search” konsumenten söker

information aktivt och diskuterar med vänner och kollegor om produkten eller tjänsten. (Munthiu 

2009)

Munthiu (2009) delar också upp informationssökningen i ”Internal research” och ”External 

research”.

” Internal research” utgör att man bearbetar redan känd information.

 ”External research” innebär att man söker ny information från till exempel internet eller från 

vänner eller familj. (Munthiu 2009) 

Steg 3 Beslutet tas

Enligt Bhasin (2016) så består steg 3 av att kunden överväger olika alternativa produkter eller 

tjänster som konsumenten funnit genom informationssökande under steg 2. 

När kunden ska avgöra vilken produkt som ska väljas. Så utgör de viktigaste faktorerna som 

kunden tar hänsyn till, tidigare erfarenheter, behovet av produkten, kostnaden för kunden med att 

göra ett dåligt val och hur snabbt beslutet måste tas. (Munthiu 2009)  

2,2 Word Of Mouth

13



Svenska turisters förhållande till Word of Mouth budskap 

Hübinette (2017)

Enligt Grönroos (2008) består Word of Mouth budskapet om varan eller tjänsten, dess pålitlighet, 

tillförlitlighet och driftsäkerhet. Som förmedlas som från en person till en annan. Albarq (2013) 

skriver ” Word-of-mouth is a substantial subject and key player in marketing” alltså han anser att 

Word of Mouth budskap är ett av de viktigaste verktyget som en marknadsförare har att arbeta 

med. Buttel (1998) skriver att Word to Mouth länge varit erkänd som en av de största influenserna 

av vad personer vet, känner och gör. 

Enligt Grönroos (2008) Så är den marknadsföringseffekt som Word to Mouth ger upphov till 

vanligtvis mycket stor. Den ger ofta en mycket större effekt än planerad och riktad kommunikation.

Det Albarq (2013) fått fram i sin undersökning är att Word to Mouth spelar en stor roll i potentiella

kunders åsikter om en specifik produkt innan de har köpt/provat själva produkten.  

Kotler, Armstrong och Parment (2011) Speciellt vid köp av dyra produkter är World Of Mouth 

åsikter viktigare jämfört med köp av produkter eller tjänster som anses vara billiga och mindre 

betydelsefulla för konsumenter. 

Dock är inte alla Word of Mouth budskap positiva. Enligt Grönroos (2008) får negativa Word of 

Mouth budskap en större spridning än positiva. Ju mer negativa Word to Mouth budskap ju sämre 

kommer de andra marknadsföringskanaler som företaget använder för att sälja sina produkterna att 

fungera. (Grönroos 2008) Vidare skriver Grönroos (2008) att om företaget fått mycket negativa 

budskap genom Word to Mouth så kan ingen marknadsföringsbudget rädda företag under en lägre 

tidsperiod.

Elektronisk Word to Mouth i bland även refererad som eWoM, det är något som vuxit fram med 

hjälp den tekniska utvecklingen som medfört att internet är något som de flesta i Sverige har 

tillgång till. En skillnad gentemot Word of Mouth offline är att Word of Mouth online ofta består 

av rekommendationer och recensioner från personer som man inte har några relationer till. Word to

Mouth sker överallt och i alla situationer men det finns ett starkt band mellan Word to Mouth och 

sociala medier. (De Clerck 2010 )

De Clerck (2010) skriver ”In the social media age word-of-mouth can travel fast, very fast. The 

scale, speed and real-time nature of the social Web and the increased possibilities for people to 

share and express themselves play a crucial role in this.” 
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2.3 Förtroende för Word of Mouth Budskap

Förtroendet för Word of Mouth budskap är viktigt att undersöka för att få klarhet i vilka 

rekommendationer som personer litar på och väljer att basera kommande beslut på. 

Personer som man har en personlig relation till så som familj, släkt och kollegor och vänner kallas i

litteraturen någon man har ”Strong Ties” med. (Johnson-Brown. Reingen 1987) Okända personer 

som man inte har någon närmare relation med kallas ”Week Ties” d.v.s. personer som man inte 

tidigare har haft någon kontakt eller relation till.  (Johnson-Brown. Reingen 1987) Enligt McMillen

så litar 92 % på rekommendationer de fått av personer de har ”Strong Ties” till och 68 % litar på 

recensioner och rekommendationer genom ”Week Ties”. Word of Mouth räknas till en av de mer 

tillförlitliga formerna av reklam. 

En rekommendation från en tidigare kund som inte har någon egen vinning på att företaget säljer 

fler produkter och samtidigt väljer att sätter sitt eget rykte på spel genom att rekommendera en 

produkt eller tjänsten till en ny potentiell kund uppfattas som trovärdig. Den potentiella kundens 

åsikt är att tidigare kunder förmedlar genom sin erfarenhet och värderar därför denna information 

som trovärdigare än ett reklambudskap som kommer direkt från företaget. (Grönroos 2008) 

Jämför man rekommendationer från någon man har starka band till jämfört med någon som man 

har mindre starka band till är det ofta rekommendationen från den som man har starka band som 

blir avgörande för konsumenten. (Johnson-Brown. Reingen 1987) Vidare har Johnson-Brown och 

Reingen (1987) kommit fram till att rekommendationerna som man får från någon man har starka 

band till ofta bli det som är avgörande. Om kunden ingår eller anser sig ingå i en grupp så är det 

större sannolikhet att man litar på en rekommendation från någon annan i gruppen. Då likheten 

mellan medlemmar i gruppen gör att kunder antar att hen tycker om samma produkter som övriga 

gruppmedlemmar. (Johnson-Brown. Reingen 1987) Alltså att tillhörighet med den som förmedlar 

ett omdöme eller en rekommendation kan vara en viktig del i hur man senare utvärderar 

trovärdigheten i informationen. 

Enligt Steffes och Burgee (2008) finns även ett samband med personer som har samma intressen, 

är i samma ålder och har samma livsstil, dessa personer sätter stor tillit vid rekommendationer ifrån

varandra. Här är vi inne och snuddar på nästa rubrik, opinionsbildare. 
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Enligt Brown, Broderick och Lee (2007) så spelar banden till den som man får rekommendationer 

liten roll när rekommendationerna sker över Internet. Var på Internet som man hittade 

rekommendationen är viktigare än vem som skrivit rekommendationen. (Brown, Broderick, Lee 

2008)

2.4 Opinionsbildare 

Opinionsbildare är en person som genom att exempelvis att ha special kunskap inom något 

specifikt område. En offentlig person kan också få en roll som opinionsbildare, exempel kan vara 

journalister, kändisar och professionella idrottsmän. (Kirby, Mardsen 2006) 

Dessa oppositionsbildares Word of Mouth budskap kommer att väga tyngre än andra individers. 

(Kirby, Mardsen 2006) En oppositionsbildare kan även vara en väldigt aktiv kund som genom att 

vara aktiv inom exempelvis sociala medier kan få rollen som oppositionsbildare. (Kirby, Mardsen 

2006). 

Enligt Kirby, Mardsen (2006) utgör ungefär 10 % av den potentiella målgruppen av personer som 

har en roll som oppositionsbildare, denna grupps åsikter styr det resterande 90 % av 

konsumenterna (Kirby, Mardsen 2006) Grönroos (2008) kallar en sådan typ av oppositionsbildare 

för ambassadör. Oppositionsbildare brukar vara specifika för en viss bransch och kommer inte att 

inneha någon opinionsbildande för andra branscher eller produkter. (Kirby, Mardsen 2006) 

Enligt Wright (2015) kännetecknas oppositionsbildare eller som han kallar dem influenser av 3 

olika karaktärer. 

Egenskap 1: De älskar att sprida historier och erfarenheter och gör detta för att skapa band till 

andra människor. 

Egenskap 2: De tycker verkligen om att prova nya saker (Wright 2015) 

Egenskapen 3: De lockas inte av rabatterat och erbjudanden, då de kan tycka man försöker köpa 

deras lojalitet. (Wright 2015) 

Enligt Libai et al. (2010) Det är stor skillnad på opinionsbildares roll i off-line miljö och online 

miljö. I off-line miljö så är rollen av opinionsbildare inte så viktig. Dock i online miljö på 

konsumentforum eller i sociala medier så är opinionsbildarens roll mycket viktig och åsikterna får 

en stor spridning och ett snabbt genomslag. ( Libai et al 2010)

2.5 Kommunikationskanaler för Word to Mouth.   
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Berger och Iyengar (2013) skriver ”Consumers share word of mouth through various 

communication channels (e.g., face to face, phone calls, e-mails, and texts)” Utbyte av Word to 

Mouth åsikter kan och sker nästan alltid och i alla olika sorters sammanhang. 

Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) så är de viktigaste off-line kanalerna för Word to 

Mouth budskaps spridning i möten med personer vi känner d.v.s. familj, kollegor, vänner och andra

som vi har personligt kontakt med. Word to Mouth som kommer från elektroniska källor blir allt 

viktigare, här spelar inte relationen till den som utför rekommendationen en lika stor roll då den 

kan vara svår att få kunskap om. (Litvin, Goldsmith, Pan 2005) 

Online Word to Mouth är alla omdömen, recensioner, åsikter och berättelser som personer 

publicerar på internet och som finns tillgängligt för alla andra internetanvändare att ta del av. 

Mangold och Faulds (2009) skriver att sociala medier också har blivit ett mycket kraftfullt verktyg 

där konsumenter kommunicerar med varandra om produkter och tjänster samt utbyter åsikter.  

Bloggar har även blivit ett viktigt forum för att sprida information och ta del av andras åsikter.

(Mangold, Faulds 2009) Allt det som skrivs på Sociala medier och i bloggar är Word to Mouth 

budskap som folk läser och registrerar. Mangold och Faulds (2009) skriver vidare att framväxten 

av internet möjliggjort för en person att sprida sina åsikter snabbt och billigt exempelvis på bloggar

och sociala medier. Man kan nå ut till extremt många personer på väldigt kort tid.

Enligt Riegner (2007) så har 17 % procent köpt en produkt efter att ha blivit rekommenderade 

produkten från vänner eller familj under de senare 3 månaderna. Enligt samma undersökning har 9 

% köpt en produkter efter att ha läst rekommendationer på Internet där konsumenter kan 

kommunicera och rekommendera produkter och tjänster till varandra. ( Riegner 2007)

2.6 Sammanfattning

Steg 1-3 i köpbeslutet processen handlar om att söka information. Stor del av den processen består 

av Word Of Mouth från både personer som man har olika starka band med och även helt okända 

personer. Hur mycket förtroende man har för olika personers rekommendationer varierar. 

Rekommendation kan även komma från en opinionsbildare och dennes åsikter kan väga tyngre än 

andra personers åsikter genom att personens roll har en påverkan på personers köpbeslut. I vilka 

kanaler och hur dessa Word to Mouth budskaps sprids är också en fråga som tas upp.
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Modell 1: Undersökningsmodell. Egen. 

Dessa teorier och denna modell och mynnat ut i följande forskningsfrågor.

1 På vilket sätt spelar personliga relationer eller avsaknaden av detta in på omdömen och 

recensioner som svenska turister läser och hör?    

2 Hur påverkar Word Of Mouth köpbeslutet hos svenska turister? 

3 Opinionsbildare är något som är en viktig del av Word Of Mouth på vilket sätt påverkar 

opinionsbildares åsikter köpbeslutet hos svenska turister?     

4 I vilka kanaler sprids Word of Mouth budskap till svenska turister?  
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3 Metod 

Under denna del kommer jag beskriva hur jag har gått tillväga för att samla in det data jag 

behöver och vilka forskningsmetoder jag har valt för att kunna genomföra detta arbete.  

3.1 Kvantitativ eller kvalitativt upplägg 

 

Skillnaden mellan ett kvantitativt upplägg och ett kvalitativt upplägg är hur man genererar, 

bearbetar och analyserar den information som man avser att samla in. (Patel, Davidson 2011) 

Kvantitativ forskningsmetod innebär att man utför mätningar och statistisk bearbetning av det 

insamlade materialet. (Patel, Davidson 2011) 

Kvalitativ forskning utgår från data man samlar in genom intervjuer eller tolkande analyser. (Patel, 

Davidson 2011) Det kvalitativa synsättet är den metod som jag anser kommer fungera bäst för min 

undersökning och för de forskningsfrågorna som jag söker svar på. Mitt mål med arbetet är att 

skapa en allmän förståelse för hur turisterna tänker och agerar. Ett kvantitativt upplägg skulle 

förmodligen även också kunna svara på mina forskningsfrågor men statistik och diagram skulle 

enbart vissa siffror och då skulle den bakomliggande förståelsen för hur svenska turister tänker och

agerar inte alls finnas. Mina frågeställningar kräver ett stort djup i svaren för att få ett trovärdigt 

resultat om de bakomliggande orsakerna till turisters agerande.  

3.2 Deduktion eller Induktion

Har valt att använda mig av ett deduktivt upplägg i detta arbete. 

”En forskare som arbetar deduktivt kan man säga följa bevisandets väg” (Patel, Davidson 2011 

s23) Orsaken till att jag valt ett deduktivt upplägg är för att undersöka om den allmänna 

internationella forskningen som finns inom områdena Word of Mouth och teorier om 

köpprocessen, stämmer överens med hur svenska turister reagerar på Word of Mouth budskap i 

deras val av semesterort.  De teorier och tidigare forskning redan finns inom området kommer jag 

att använda i detta arbete. Då det finns mycket allmänna teorier om Word of Mouth och 

köpprocessen dock har jag inte funnit några specifika teorier för Word Of Mouth´s betydelse hos 

turister. 
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Detta är vad detta arbetet ska tillföra forskningen alltså hur turister påverkas av Word of Mouth´s 

budskap under köpprocess av semesterresor.  

Motsatsen till detta är ett induktivt synsätt detta innebär att forska utan att ha förankrat 

undersökningen i tidigare teori. För att sedan genom resultat kunna skapa nya teorier (Patel, 

Davidson 2011). 

3.3 Forskningsstrategi

Intervjuer anser jag vara den bästa metoden att använda för att söka svar på hur svenska turister 

tänker i processen från att få inspiration till att slutligen boka en specifikt resa. Jag tror att 

kanalerna som kunderna använder för att söka information kan vara varierande mycket. 

Förtroendet för olika individers Word Of Mouth budskap är något som kräver en djupare analys. 

För att få fram de detaljer som behövs i den insamlade information angående hur processen går till 

så anser jag att det inte räcker med de svar som en enkät skulle kunna generera, utan metoden 

kvalitativa intervjuer behövs för att få djup och förståelse.   

Har vidare valt att använda mig av en erkänt med öppna frågor, vilket innebär att jag ställer 

specifika frågor. Därefter kan den intervjuade personen med stor frihet formulera svaren. (Bryman, 

Bell 2011) Anledningen till att jag inte valt att använda mig av ostrukturerade intervjuer vilket 

innebär att jag låter den intervjuade personen associera mycket friare om ett tema. 

Mitt mål är att söka svar på rätt specifika frågor i denna undersökning, då krävs ett visst mått av 

struktur på intervjun för att få svar inom de områden jag vill undersöka plus att både 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer skulle kräver att jag skulle använda mig 

av en annan metod en intervjuer online. En metod som jag övervägde att använda var forskargrupp,

vilket är intervjuer med flera deltagare på samma gång, deltagarna sitter i en grupp och har 

gruppdiskussioner om specifika ämnen eller frågor. (Bryman, Bell 2011) Anledningen till att jag 

inte valde den metoden var det geografiska avståndet mellan mig och större delar av min tilltänkta 

population. Funderingar fanns på att genomföra undersökningen med forskningsgrupper online 

med hjälp av något mötesprogram t.ex. Skype. Tror att det skulle vara svårt att hitta en tid som 

passade alla som skulle ingå i gruppen, dessutom är jag osäkert om vissa personer i min population 

var beredda att delta i en undersökning som är upplagd online, det skulle krävas att program 

installerades på deltagarens dator. Metoden deltagande observation som är en metod inom 
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kvalitativ forskning som innebär att man observerar en social miljö under en tid för att sedan dra 

slutsatser om hur och varför saker sker på ett visst sätt. (Bryman, Bell 2011) Skulle dock inte vara 

en gångbar metod för att söka svar på frågorna som detta arbete utgår ifrån.

3.4 Utformningen av intervjun

Jag har valt att genomföra min undersökning med metoden intervjuer online. Intervjuer online 

skulle även kunna benämnas som en kvalitativ erkänt med öppna frågor, men har valt att använda 

mig av begreppet intervju online vilket är vad Bryman och Bell (2011) benämner för denna metod. 

Anledningen till detta val är den geografiska skillnaderna mellan Engelberg, Schweiz där jag 

befinner mig och Sverige där min population är bosatt. Även tidsaspekten spelade in på mitt val då 

intervjuer ansikte mot ansikte eller intervjuer över telefon skulle vara tidskrävande. Enligt Bryman 

och Bell (2011) finns både för och nackdelar med att genomföra intervjuerna online jämfört med 

intervjuer ansikte mot ansikte eller över telefon.  En risk med online upplägget är att den 

intervjuade inte engagerar sig lika mycket.(Bryman och Bell 2011) Frågorna jag kommer att ställa 

kommer att vara rätt specifika och inte alltför komplicerade vilket är en förutsättning för ett online 

upplägg.  En fördel med online intervjuer är att det är lättar att komma i kontakt med 

intervjuobjektet igen och ställa följdfrågor om det skulle behövas. (Bryman och Bell 2011) En 

fördel är att den intervjuade personen har längre tid att formulera och tänka igenom svaren vid en 

online intervju. (Bryman och Bell 2011) Detta anser jag passar bra för min undersökning. 

Frågorna skickades direkt och inte uppdelat även om det finns både fördelar och nackdelar med 

båda metoderna. (Bryman och Bell 2011) Innan jag skickade frågorna till min undersökningsgrupp 

så kontaktade jag deltagarna och frågade jag om det de var villiga att delta i min undersökning. Jag 

ansåg att det skulle ger mig mer motiverade undersökningspersoner och utförligare svar. 

Att skickar formuläret utan någon tidigare kontakt skulle trolige ge en mycket lägre svarsfrekvens 

samt att mailet skulle kunna uppfattas som spam eller skräpmail. 

3.5 Urval 

Population är den grupp som man vill undersöka (Danielsson 2011) Populationen för denna 

undersökning är svenska turister. Detta är än stor urvalsram, kontaktinformation som e-post är 

därför svår att få fram. Enligt Bryman och Bell (2011) finns det få urvalsramar som omfattar den 
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generella populationen som använder internet och e-post, och dessa är antagligen väldigt dyra att få

fram om det ens är möjligt. 

Därför använder jag mig av ett bekvämlighetsurval, genom att kontakta personer som jag visste 

ingå i min population och fråga om de är villiga att delat i min undersökning. Anledningen till valet

att studera populationen svenska turister är att jag anser vi svenskar är ett folk som reser mycket. 

Svenska turister är även en relativ köpstark grupp som därför borde anses vara en intressant grupp 

för marknadsförare på olika semesterdestinationer. Mer specifikt är min population, svenskar som 

åker på semesterresor oavsett ex kön, inkomst m.m. Åldersmässigt har jag valt att enbart intervjua 

personer som är myndiga. Alltså personer som är kapabla att fatta egna beslut och är över 18 år

En fördel med att använda personliga kontakter, mot att intervjua personer som jag inte har någon 

tidigare relation med. Är att de personer jag har en relation är troligen mer villiga att ställa upp och 

mer motiverade att delta i undersökningen. Vilket jag tror medför att de ger mig mer utförliga och 

för undersöknings mål bättre svar. Antalet intervjuer styrs av de som behövs för att komma fram 

till teoretisk mättnad. 

Efter att kontaktat 25 personer som är utvalda för att få en så bra åldersfördelning. De visade sig att

alla som jag kontaktade var positiva att delta i undersökningen. 

Därefter skickas mina frågor till intervjugruppen och informerade att jag ville ha tillbaka 

frågeformuläret inom 2 veckor. Därefter skulle jag påbörjade bearbetning av svaren. Efter en 

veckar skickade jag ett påminnande e-mail till de personerna som ännu inte hade svarat. Efter två 

veckor så hade 20 av det 25 svarat, 80 %

Efter att gått igenom de 20 inkomna svaren som jag fått in så ansåg jag att detta vara ett tillräckligt 

stort underlag för att kunna genomföra arbetet och att jag inte behövde komplettera med fler 

intervjuer.

Är något besviken på att svar från fem personer inte kommit in men tror att detta kan anses vara ett 

normalt bortfall under dessa förutsättningar. 

3.6 Analys av data 

I analysen av insamlat data använde jag mig av en kvalitativ innehållsanalys, det innebär att 

forskaren kodar materialet och söker olika teman och mönster i det insamlade data. (Bryman, Bell 

2011) Därefter så letar jag mönster, teman och likheter i materialet. 
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Utifrån dessa har sedan jag formulera samband som finns att finna i materiellt. Identifierade 

samband har sedan analyserats mot teorierna inom ämnet.(Bryman, Bell 2011) för att få fram om 

svenska turisters vanor under val av semesterort stämmer med den internationella forskningen 

inom Word of Mouth, köpprocessen och Turism området. Om svenska turister vanor inte stämmer 

med den internationella forskningen på området så kan grunder för nya teorier uppstå. 

 

3.7 Sekundärdata

Sekundärdata från tidigare forskning har inte används för insamling av data för denna studie. Alltså

består detta arbete av enbart primärdata insamlad i syfte för just detta arbetat.  

3.8 Operationalisering

Förtroende för Word Of Mouth budskap (Fråga 1)

För att utröna skillnader i bedömningen i Word Of Mouth budskap beroende på vem som uttrycker 

budskapet. Bland annat Johnson-Brown och Reingen (1987) och Steffes och Burgee (2008) finns 

stora skillnader i hur vi värderar olika budskap beroende på vem som förmedlar detta.  

Köpprocessen (Fråga 2)

För att försöka beskriva hur steg 1-3 köpprocessen (Bhasin 2016) påverkar av Word Of Mouth 

budskap. Och försöka få förståelse för denna enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) möjligt 

väldigt komplicerade process. 

Opinionsbildare (Fråga 3) 

För att söka svar på hur stor roll opinionsbildare spelar i köpprocessen hos svenska turister. Dessa 

opinionsbildare kan enligt Kirby, Mardsen (2006) och Grönroos (2008) spela avgörande roll i 

konsumenters köpprocess. 

Kommunikationskanaler för Word of Mouth budskap (Fråga 4)

Kommunikationskanaler för Word Of Mouth budskap kan vara många och varierande enligt bland 

annat Kotler, Armstrong och Parment (2011) och Mangold, Faulds (2009) denna fråga söker svar 

på vilka som är relevanta för svenska turister under köpprocessen. 
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 3.9 Etik

Etiska regler gällande anonymitet, frivillighet att delta i undersökningen, information om syftet 

med undersökningen samt försäkra de deltagande personerna att informationen som framkommer 

under arbetet bara kommer att används i forskningssyfte är den princip som denna undersökning 

har följt. Övervägande att deltagande personer skulle kunna komma till skada genom på grund av 

delaktighet i denna undersökning bedömer jag som obefintlig och även att frågorna på något sätt 

kan uppfattas som ett intrång i privatlivet hos den deltagande personer ser jag som extremt 

osannolikt. 

3.10 Forskningskvalitet 

För att bedöma kvalitén på denna studie så har jag valt att använda mig av begreppet trovärdighet. 

Som enligt Bryman och Bell (2011) är en etablerad metod för att bedöma kvalitén på kvalitativa 

undersökningar. Rapportens trovärdighets är uppdelat i fyra underordnande delar tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. (Bryman, Bell 2011) 

Tillförlitlighet: För att uppnå tillförlitlighet i detta arbete så kommer undersökningen utföras i 

enlighet med de regler som finns. Bryman Bell (2011) rekommenderar även att man presenterar 

resultaten av studien till de personer som man har intervjuat för att försäkra sig om att 

intervjupersonerna och forskaren har uppfattat verkligheten på samma sätt. 

Överförbarhet/ Pålitlighet: För att uppnå detta så har jag i så långt det varit möjlighet redovisat alla 

steg i forskningsprocessen och hur mina metodval har tagits under kapitel 3 Metod. (Bryman, Bell 

2011) Pålitlighet vilket innebär kvaliteten på teknisk utrustning och forskaren. (Bryman, Bell 2011)

Någon teknisk utrustningen som skulle kunna påverka resultatet för undersökningen bedömer jag 

inte har använts. Sista delen i begreppet trovärdighet är bekräftelse. Detta innebär att forskarens 

inte medvetet har låtit personliga åsikter påverka undersökningen i stort samt resultatet. (Bryman, 

Bell 2011 s402) Har försökt att upprätthålla dessa principer under hela arbetets gång och inte låtit 

mina personliga åsikter spela in på resultat av undersökningen.   

3.11 Metodkritik  

Kvalitativ metod som jag valt att använd för att genomföra detta arbete. Möjliggör att jag kan få en 

djupare bild av vad en mindre grupp av populationen anser om det valda ämnet. För att få en mer 
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allmän bild av en större grupp av populationen skulle en kvantiativ metod och en undersökning 

med hjälp av enkäter som skulle kunna utmynna i statistiskt bättre resultat. Detta skulle dock 

medföra att djupet av det insamlade materialet skulle bli väldigt lidande. Jag ansåg att den 

kvalitativa metoden passade bättre i detta arbete just för att djupet i svaren och kvalitén på svaren 

är väldigt viktiga. 

En diskussion angående metodvalet att använda intervjuer online finner ni ovan. Men står fast vid 

att detta var den bästa metoden för just genomförandet av detta arbete, framförallt för att kunna 

genomföra detta arbete inom rätt tidsperiod. Hur detta kan tänkas ha påverkat resultatet av min 

undersökning är svårt att bedöma. Alternativet var att jag i stället skulle genomfört intervjuerna 

genom personliga möten. 

Hade det varit lättare att ställa följdfrågor?  Hade jag möjligen kunna fått lite djupare insikt i vissa 

delar? 

Jag anser dock att jag lyckats få svar på det som jag efterfrågat även med metoden intervju online.  

Genom att använde mig av online intervjuer så finns ju risken att vissa personer som ingår i min 

population inte har chansen att representeras i undersökningen, personer som inte använder och har

någon e-post. Dock tror jag att detta är en väldigt liten grupp av populationen. Så jag anser att detta

inte är ett problem för undersökningen i stort. Värt att reflektera över är dock att dessa personer 

som inte har en e-post förmodligen inte använder internet i någon större utsträckning och svaren 

från dessa personer skulle tänkas svara angående till exempel kommunikationskanaler för Word Of

Mouth budskap förmodligen skulle skiljer sig en hel del sig från någon som använder internet mer 

frekvent.
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4 Empiri 

I detta avsnitt kommer det insamlade empiriska data att presenteras. Kapitlet är uppdelad i fyra 

underkategorier förtroende, opinionsbildare, köpprocessen, kommunikationskanaler och avslutas 

med en rubrik som kallas användning av omdömen.    

4.1 Förtroende

Vilken roll spelar recensioner och omdömen från tidigare resenärer i processen hos svenska 

turister att inspireras söka information och till slut välja semesterort?

Majoriteten av de intervjuade personerna säger att omdömen från tidigare resenärer spelar stor roll i

processen. Ett exempel, intervjuperson 3 säger som exempel ”Jag läser gärna rekommendationer 

när jag söker efter nya resmål. Jag har mer tillit till människors berättelser eller rekommendationer 

om ett resmål än en skrytig reklamkampanj från ett stort bolag.”

Intervjuperson nummer 11 säger angående tidigare resenärers rekommendationer ”Det finns inget 

annat bra sätt att få objektiv information om en plats att resa till.”

Många nämner dock att det är viktigt, vem som ger dem en rekommendation och beroende på vem 

som ger rekommendation så värderas information olika.

Till exempel intervju person 1 säger ”Man lyssnar alltid på sina vänner och bekanta hur de haft det 

på sina resmål och även hur servicen, maten och hotellen är på semesterorten.”

Dock men något undantag de säger att omdömen och recensioner inte är extremt viktigt för dem 

men används till viss del. I stället säger dessa individer att de till största delen går på egen känsla. 

Omdömen och recensioner spelar alltså en mycket viktigt roll i köpprocessen hos de svenska 

turister som ska köpa en semesterresa. Även tilliten för omdömen från tidigare resenärer verkar vara

relativt hög och omdömen värderas som mer trovärdiga än reklambudskap som kommer från till 

exempel en resebyrå.

Omdömen från personer man har personliga anknytning i förhållande till omdömen från 

tidigare okända personer. 

Alla personer i min undersökning säger att rekommendationer från personer de känner väger tyngre 

än rekommendationer från för dem helt okända personer. Flera säger att när man vet vilka intressen 

och referenser någon har så kan man värdera dessa omdömen högre än omdömen från tidigare 

okända. Intervju person nummer 3 säger ”Jag behöver vara mindre källkritisk när jag känner 
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personen som ger mig rekommendationen, jag utgår helt enkelt att hen inte far med osanning och 

inte har någon egen vinning i rekommendationen.”

Intervju person 1 säger till exempel ”Naturligtvis har jag ett större förtroende för mina nära och 

kära.”

Något som kommit upp många gånger under intervjuerna är att om man söker till exempel 

information om en skidort så vänder man sig till någon man känner som man vet har mycket 

erfarenhet av skidsemestrar för att fråga den personen om råd. 

Dock ska sägas att undersökningsgruppen även uttrycker att omdömen från okända inte alls för den 

delen är oviktig utan sådan omdömen har en viktig roll i processen. Intervju person nummer 9 säger

”Jag har större tillit till någon jag känner bra även om skillnaden är marginell.” alltså anser min 

undersökningsgrupp att omdömen får alla olika personer är viktiga i processen. Personliga band 

med den som förmedlar en recension eller ett omdöme är alltså något som är väldigt viktigt för 

svenska turister när de motar Word of Mouth budskap som är tänkt att använde under köpprocessen

av semesterresor.  

Omdömen från personer med samma livsstil.

Personer som har liknade livsstil värderas högre hos alla deltagare i min undersökning utom i ett 

fall. Dock verkar åldern på den som ger omdömen inte vara så viktig utan det är huvudsakligen 

livsstilen och intressena hos den som ger rekommendation som är avgörande. Intervjuperson numer 

9 säger ”om någon vet hur jag lever och hen gör detsamma, så tror jag att rekommendationen mest 

troligt blir bättre. Framför allt så pratar man samma språk, och det är lättare att få svar på de frågor 

man ställer.” Just livsstil har påpekats som viktigt i många intervjuer och i olika skeden av 

intervjuerna så just att känns igen sig och ha samma livsstil som den som gör rekommendation är 

extremt viktigt för deltagarna i min urvalsgrupp. 

Online omdömen från okända

Okända personer omdömen på internet är viktig källa för personerna jag har intervjuat dock så 

verkar tilliten till dessa omdömen vara mycket mindre och mer arbete läggs att försöka se vem 

personen som gjort omdömet är och vad personen har skriv för andra omdömen.  Många av de 

intervjuade säger att när de använder sig av omdömen på internet så tycker dom det är väldigt 

viktigt att läsa flera omdömen för att få sig en bild av vad fler tidigare resenärer har för åsikt om en 

specifik plats eller ett resmål. 
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Till exempel intervju person nummer 14 säger ”jag värderar dem kvantitativt” angående 

recensioner och omdömen från tidigare okända personer.  

Så tilliten till rekommendationer online från okända personer är rätt låg överlag dock spelar dessa 

rekommendationer fortfarande en viktig roll i processen hos svenska turister. 

Negativ/positiva omdömen

Min urvalsgrupp är splittrad om negativa omdömen värderas högre än positiva. En majoritet anser 

att negativa omdömen gör dem vaksamma och att de måste söka mer information och läsa fler 

omdömen för att inte ta ett dåligt beslut. Intervju person 13 säger som exempel ”jag lyssnar noga på

negativa recensioner, men brukar låta helheten avgöra. Generellt brukar alla t.ex. hotell ha en sur 

gäst därför burkar jag försöka titta till resterande recensioner. ” 

4.2 Opinionsbildare 

Hur värderas omdömen från offentliga personer

Min undersökningsgrupp verkar generellt inte ha större tillit för omdömen gjorda av offentliga 

personer mer än möjligen omdömen från resejournalister. Dock säger flera i gruppen att om man 

kan identifiera sig med den offentliga personen alltså om man har samma livsstil och intressen så 

kan omdömen från denna person bedömas som extra relevanta. Dock verkar många ha inställningen

till ”kändisar” inte är någon man så lätt kan identifieras sig med och därför blir sådan omdömen ej 

relevanta. Till exempel intervjuperson nummer 6 säger ”Inte kändisar – bara för att de är kändisar. 

Föreställer mig att de har en annan budget än mig för resande och har andra preferenser avseende 

service etc”

Intervju person numer 3 nämner något som jag anser är intressant angående kändisars omdömen 

”Eftersom kändisar ofta når ut till en stor grupp av människor så kan också en rekommendation från

en kändis trigga ett kommentarsflöde från kändisens följare. Dessa kommentarer kan även innehålla

rekommendationer och tips berörande kändisens inlägg.” 

Omdömen från personer som är väldigt aktiva och skriver och ger många omdömen

Detta var en fråga som också splittrade min undersökningsgrupp vissa anser det mer trovärdigt med 

omdöme från någon som bara skrivet ett fåtal omdömen medan vissa anser att omdömen från 

personer med många omdömen är mer trovärdigt. Intervju person nummer 2 säger ”En person som 
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skriver flera omdömen bör ju vara mer pålitlig än en som bara skriver ett fåtal.” medan intervju 

person 6 säger ”Enstaka omdömen känns mer seriösa” 

4.3 Steg 1-3 av köpprocessen

Värderas omdömen olika i de olika stegen?

I informationssökande steget steg 2 är det enligt min undersökningsgrupp oftast som omdömen från

tidigare resenärer används både från personer man har personlig koppling med och omdömen från 

tidigare okända personer online. I steg 1 alltså när man får inspiration för att resa eller ett resmål är 

omdömen från personer man har en personlig koppling till viktigare dock spelar även här omdömen

från internet en viktig roll. I steg 3 där man väljer vilken slutgiltig ort man ska resa till så varierar 

graden av användande av recensioner mycket hos olika individer i undersökningsgruppen. 

Hur mycket engagemang valet av resa genererar

Svaren jag fått i intervjuerna med min undersökningsgrupp vissa att innan någon i 

undersökningsgruppen köper en resa så läggs en stor insats att vara så bra förberedd som möjligt för

att få en så bra semester. Mycket tid verkar läggas i alla de 3 stegen i köpprocessen. Ämnet resor 

verkar vara någon som vi pratar mycket om med våra vänner, familj och kollegor och på så sätt 

inspirerar och tipsar varandra. Alla personer i intervjuerna säger också att de alltid använder flera 

källor för att få en så bra helhetsbild som möjligt innan ett beslut tas om var resan ska gå. De 

viktigaste verkar vara källorna är personliga möten och internet i olika form. 

4.4 Kommunikationskanaler 

Viktigaste källorna för inspiration och information sökande 

Undersökningsgruppen jag har använd mig av anser att vänner, familj och kompisar är en mycket 

viktig källa för inspiration och information. Efter det så är det lite mer spridda svar men varligt 

förekommande svar är instagram, bloggar, tidningars resebilagor, Tripadvisor och andra hemsidor. 

Alltså är det internet eller vänner som är de viktigaste källorna för turister under köpprocessen för 

semesterresor. De personer som var något äldre sa att de använde källor som inte kopplade till 

internet även om internet källor även var viktigt för denna grupp. De lite yngre personerna som jag 

intervjuade använde enbart källor från internet förutom den informationen som fram kom genom 

möten med andra personer.  
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Sociala medier som kommunikationskanal för Word of Mouth för omdömen från personer 

man inte har någon personlig anknytning till. 

Har var det jämt uppdelat i min undersökningsgrupp hälften säger att de använder sig av sociala 

medier för att hitta omdömen medan andra hälften säger att de inte använder sociala medier i detta 

syfte eller att de inte använder sociala medier alls. Många av de som använder sociala medier i detta

syfte säger att om man kan identifiera sig med den som skriver omdömet och man tro sig ha en 

liknade livsstil som denna så blir omdömena mycket viktiga och väger tyngre. Vad jag kan avläsa 

av undersökningsgruppen är att sociala medier som kommunikationskanal är populärare hos de 

yngre deltagarna i undersökningen än hos de något äldre.

Var finner turisters tidigare resenärers omdömen 

Internet är den absolut största källan för att hitta tidigare turister omdömen sidorna Tripadviser och 

Resebolagssidor med funktion för omdömen är de dominerande svaren jag fått av min 

undersökningsgrupp. Även reseforum verkar vara en viktig del hos en stor grupp. Många säger 

också att de helt enkelt använder sökmotorer på internt för att söka på en ort till exempel för sedan 

se vad som kommer upp. Dock nämns även här att mycket även kommer från personer som man har

en relation med sedan tidigare. Även här verkar som man använder använder internet för att söka 

tidigare omdömen vara något mer vanligt hos de något yngre intervjupersonerna.

Vänner på sociala mediers påverkan på eget resande 

Hur mycket vänner på sociala medier påverkar resandet var en fråga som jag fick väldigt varierande

svar på. Intervju person 7 säger till exempel ”Det påverkar mycket. Man kanske får upp ögonen för 

helt nya länder eller städer som man tidigare inte hade koll på. Inspirerande bilder och positiva 

omdömen väcker nyfikenhet och kan få en att söka liknade resor eller aktiviteter. Det är även 

bekvämt att man kan fråga sina vänner om råd och tips innan man bokar sin resa.” Medan flera 

andra sa att det inte påverkar dem något alls. Uppdelningen mellan de som tycker sig bli påverkade 

av vänners resor som syns på sociala medier och de som säger att de inte bli påverkade är ungefär 

lika fördelad. Tycker mig även avläsa att vänners uppdateringar på sociala medier har en större 

påverkan på de något yngre deltagarna i undersökningen. 

Dock ska tilläggas att alla inte bara inspireras av innehållet på sociala medier utan innehållet kan 

även få motsatt effekt.  Till exempel intervjupersonen 6 skriver ”Självklart påverkar det – sköna 
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bilder och kommentarer från vänner. Vissa – inspirerar till att kanske välja resmålet nästa gång – 

andra tvärtom – ”så där vill inte jag ha det på semestern…””

4.5 Användningen av omdömen 

Har bokat en resa efter att hör/löst omdömen.

Alla mina intervjupersoner med ett undantag säger att de rest till platser efter att fått en 

rekommendation från någon som det har personliga band till. Intervjuperson nummer 10 skriver 

som exempel ”Ja det har jag. Senaste resan (Dominikanska Republiken) har jag både släktingar och 

arbetskamrater som varit till. Hade nog inte åkt dit om jag inte hört så mycket positiva saker om det 

landet från dem. ” 

På frågan om man rest till en ort efter rekommendation från någon som man inte har personliga 

band till så svarar majoritet att de även gjort det, dock skriver många att det är mer sällsynt än om 

man skulle känna personen som gav rekommendationer. Intervju person nummer 1 skriver till 

exempel ”tillfälliga kontakter/möten kan väcka idéer som senare förverkligas med ett besök.” Så 

Word of Mouth omdöme är extremt viktiga för svenska turister och har en stor påverkan på var de 

åker och gör på semestern.  
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer resultat jag fått fram under intervjuerna jag genomfört att analyseras mot 

befintliga teorier inom Word Of Mouth och köpprocessen. Både likheter och olikheter med teorier 

som finns beskrivna i kapitel två kommer att läggas fram.     

5.1 Förtroende

Vilken roll spelar recensioner och omdömen från tidigare resenärer i processen hos svenska 

turister att inspekteras söka information och till slut välja semesterort?

Resultatet av denna undersökning visar att omdömen och recensioner spelar en stor roll i svenska 

turisters köpprocess till att välja en semesterort för en kommande resa. Det stämmer bra in på vad 

Buttel (1998) skriver att Word to Mouth länge varit erkänd som en som en av de största 

influenserna om vad personer vet, känner och gör. Har även fått fram att svenska turister tycker att 

Word Of Mouth budskap är viktigare än reklambudskap som man matas med från destinationer 

eller affärsverksamheter på dessa. Intervjuperson nummer 3 säger till exempel ”Jag har mer tillit till

människors berättelser eller rekommendationer om ett resmål än en skrytig reklamkampanj från ett 

stort bolag.” Detta är i likhet med det Grönroos (2008) skriver att Word Of Mouth budskap ofta ger 

större effekt än planerad, riktad kommunikation. 

Den stora tillit och utbredda användningen som denna undersökning av svenska turisters har visat 

angående inställningen till omdömen från tidigare resenärer tycker jag är i linje med det Albarq 

(2013) fått fram i sin undersökning närmare bestämt att Word to Mouth åsikter spelar en stor roll i 

potentiella kunders åsikter om en specifik produkt innan de har köp/provat själva produkten. Alltså 

även om turisterna inte varit på en plats så har de så mycket tillit till andra personers omdömen att 

jag även tror att de har en specifika åsikt om platsen resan innan resan har ägt rum. Grönroos (2008)

skriver att Word Of Mouth budskap ofta ger större effekt än planerad, riktad kommunikation. 

Tidtagare turister åsikter spelar alltså en stor roll i processen som de svenska turisterna går igenom 

när de väljer semesterort och detta ligger i linje med vad tidigare forskning inom Word of Mouth 

visar. 
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Omdömen från personer man har personliga anknytning i förhållande till omdömen från 

tidigare okända personer. 

Resultat från denna undersökning stämmer med tidigare forskning på området, omdömen och 

recensioner från personer som man har personliga band (Strong Ties) med värderas som mer 

tillförlitliga och spelare en större roll i processen än rekommendationer från okända personer (Week

Ties) . Enligt tidigare forskning på området från McMillen så litar 92 % på rekommendationer de 

fått av personer de har ”Strong Ties” till och 68 % litar på recensioner och rekommendationer 

genom ”Week Ties” Detta stämmer in på mina resultat även om jag inte har tagit fram några siffror 

i procent. För även omdömen från ”Week ties” källor få anse som viktiga i köpprocessen av resor 

hos deltagarna i min urvalsgrupp. Enligt Johnson-Brown och Reingen (1987) om man har två 

rekommendationer att välja på så är rekommendationerna man får från någon man har starka band 

till som ofta bli det som är avgör beslutet. Detta är även i linje med vad jag fått fram i mina 

intervjuer. Vilket även framgår i undersökningen där de deltagande säger att de oftare bokat en resa 

efter att fått tips av någon de känner än efter tips från någon som man inte tidtagare något band till. 

Alltså är banden till den som förmedlar en omdöme eller recension viktig i den svenska turistens 

bedömning av relevansen av den förmedlade åsikten. 

Omdömen från personer med samma livsstil.

Livsstil blev ett återkommande ämne under mina intervjuer. Många uttryckte att det var viktigt att 

om man hade en liknande livsstil som den som skrivit eller sagt ett omdöme så värderade man detta 

omdöme väldigt högt. Steffes och Burgee (2008) har i tidigare forskning också funnit detta 

samband. Begreppet livsstil snuddar vid på grupptillhörighet då grupper ofta är homogena och 

attraherar personer med liknade åsikter och livsstil. Enligt Johnson-Brown. Reingen (1987) är 

sannolikheten att konsumenter lita på rekommendationer från personer som man tycker sig ha en 

grupptillhörighet med. Detta är också något som framgår i bearbetningen av de insamlade data. 

Konsumenter litar på personer som helt enkelt liknar en själv. 

Likheter i livsstil med den som förmedlar ett omdömen framstår alltså att vara något som är extremt

viktigt av bedömning av relevansen av omdömen hos svenska turister. 

Online omdömen från okända

Min undersökning har visat att tilliten för den här typen av omdömen inte är så väldigt högt även 

om dessa omdömen även spelar en viktig roll i köpprocessen för semesterresor. Tilliten anses vara 
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låg för att man inte är säker på vem som ligger bakom omdömet, detta skapar osäkerhet. Detta 

stämmer inte in på teorier jag funnit inom detta område. Brown, Broderick och Lee (2007) säger att 

banden till den som man får rekommendationer av spelar bara en liten roll när rekommendationerna

sker på Internet och var på Internet som man hittade rekommendationen är viktigare än vem som 

skrivit den. Denna teori är inget jag kan styrka med min undersökning. Omdömen på internet var 

till största delen en källa som framförallt är viktig i processen att söka inspiration för kommande 

resor, information om mer specifika saker på en destination så som hotell, restauranger eller 

utflyktsmål på destinationen.    

Hos de svenska turisterna så framgår alltså att omdömen från okända är relativt viktiga men 

tutsierna anser att de inte är lika relevanta som omdömen från personer som man har en tidtagare 

relation med. 

Negativ/positiva omdömen

Tidigare forskning visar att negativa omdömen får större spridning och anses viktigare än positiva 

budskap. (Grönroos 2008) Min undersökningsgrupp vara väldigt splittrade i denna fråga men i 

överlag så skapade negativa omdömen en större vaksamhet och medförde att det behövdes mer 

information innan ett beslut kunde tas. Så man kan se det som att negativa omdömen har större 

påverkan och spridning då turister anser att de måste söka mer information om de läser ett negativt 

omdöme. 

5.2 Oppositionsbildare 

Hur värderas omdömen från offentliga personer.

Forskning säker att oppositionsbildare kan vara offentliga personer och att deras åsikt kan väga 

tungt. (Kirby, Mardsen 2006) Detta är något som jag inte kan styrka i min undersökning då de 

svenska turisterna säger att åsikter från offentliga personer inte värderas högre än åsikter från någon

annan. De tillfrågade påpekar i stället återigen vikten av likheter i livsstil med den som ger ett 

omdöme. 

Omdömen från personer som är väldigt aktiva och skriver och ger många omdömen 

Kirby, Mardsen (2006) skriver att en väldigt aktiv kund kan genom ett stort engagemang få en roll 

som opinionsbildare. Tilliten för omdömen från denna typ av opinionsbildare var hos vissa i min 
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grupp stort, medan andra inte alls litade på sådana omdömen. Därför kan inte den typ av 

opinionsbildares roll bedömas i denna undersökningen.

Tolkning angående opinionsbildare 

Tycker mig inte se att opinionsbildare överlag spelar en så viktig roll i hos de svenska turisterna i 

process att välja ett semestermål. 

5.3 Steg 1-3 av köpprocessen

Har kommit fram till att i det första steget, få inspirations för att resa så är Word Of Mouth budskap 

från bekanta den viktigaste källan även källor man inte har några personliga band till också har 

betydelse. Detta stämmer bra in på det Munthiu (2009) skriver att man kan känna ett behov av att 

resa genom att man pratar med någon. Nästa steg som innebär att man söker information om något 

som kan göra så att behovet som uppkommit i steg 1 kan tillfredsställas (Bhasin 2016) har spelar 

både online och offline budskap en viktig roll och det stämmer bra med det som Munthiu (2009) 

kallar ”Active Information Search” som innebär att konsumenten söker information aktivt och 

diskuterar med vänner och kollegor om produkten eller tjänsten. Även det Munthiu (2009) kallar 

”External research” vilket innebär att man söker ny information från Internet eller från vänner eller 

familj är något som deltagarna i min grupp verkligen gör i detta steg.

I steg 3 fick jag väldigt varierande svar från min undersökningsgrupp och det är svårt att dra några 

slutsatser från dem. 

Word to Mouth budskap spelar alltså en stor roll för svenska tutsier i de två första stegen av 

köpprocessen och under steg tre så kan det för vissa turister även vara viktigt medan för andra inte 

lika viktigt att använda under just det steget. 

Hur mycket engagemang valet av resa genererar

Engagemanget för att välja en resa är högt och mycket tid läggs på alla de tre stegen i 

köpprocessens som jag fokuserat på. Detta medförde att jag tycker mig kunna dra slutsatsen att man

kan säga att denna process är vad Kotler, Armstrong och Parment (2011) benämner som 

komplicerad köpprocess. Det som enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) utmärker denna typ

av process är att konsumenten anser att produkten eller tjänsten är relativt dyr och att det finns 

många liknade alternativ på marknaden. Konsumenten ser det som kostsamt att välja fel så man 
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lägger mycket tid på att söka information om varor och produkt. Det stämmer bra för kriterierna för 

en semesterresa och svaren i min undersökning stärker även detta. 

De svenska turister lägger alltså ner väldigt mycket tid på att söka information innan köpet av en 

semesterresa.

5.4 Word Of Mouth Kommunikationskanaler 

Viktigaste källorna för inspiration och informationsökande

Min undersökning vissa helt klar att de viktigaste källorna för min undersökningsgrupp är personer 

som de har personliga band med alltså familj, vänner och kollegor. Detta stämmer bra med tidigare 

forskning inom området. Till exempel Kotler, Armstrong och Parment (2011) skriver att de 

viktigaste kanalerna för Word to Mouth budskaps spridning i möten med personer vi känner familj, 

kollegor, vänner och andra som vi kommer kontakt med.

Sociala medier som kommunikationskanal för Word of Mouth för omdömen från personer 

man inte har någon personlig anknytning till.

Enligt Mangold och Faulds (2009) har sociala medier har blivit ett mycket kraftfullt verktyg där 

konsumenter kommunicerar med varandra om produkter och tjänster samt utbyter åsikter. Detta kan

till viss del styrkas i min undersökning då runt hälften av de intervjuade i min urvalsgrupp säger sig 

använda Sociala medier för att få information medan andra hälften inte säger sig göra det. Även om 

inte alla i min undersökning använder sociala medier som kommunikationskanal så måste detta 

ändå anses vara en väldigt viktig kanal som marknadsförare borde vara medveten om. Detta med 

sociala medier har tagits upp tidigare i denna undersökning och då har jag påpekat att de yngre 

deltagarna använde sociala medier i större utsträckning än de lite äldre deltagarna. 

Var finner turisters tidigare resenärers omdömen

Enligt min undersökning är Internet är den absolut största källan för att hitta tidigare turisters 

omdömen, Tripadviser och resebolags hemsidor med funktion för att söka omdömen är de 

dominerande. Även reseforum verkar vara en viktig del hos en stor grupp. Ett annat sätt enligt vad 

som framkommer i undersökningen är att vissa helt enkelt använder sökmotorer på internt för att 

söka på en ort till exempel för sedan se vad som kommit upp. Detta stämmer bra med resultatet i 

Google Travel Study 2014 som nämnts tidigare i arbetet. 
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Vänner på sociala mediers påverkan på vårt eget resande 

Hur mycket mina intervjupersoner anser att våra vänners innehåll på sociala medier påverkar deras 

resande var väldigt varierande från inget alls till att det hade en stor påverkan. Här verkar dock 

påverkan av vänners aktivitet på sociala medier vara större för de yngre deltagarna i 

undersökningsgruppen. Detta borde ligga i linje att yngre personer använder sociala medier mer än 

äldre generationer.  Har inte hittat någon tidigare teorier om detta så jag kan inte dra några slutsatser

om mitt resultat jag har kommit fram till. 

Tolkning kommunikationskanaler 

Svenska turister använder sig i till stor del av Word of Mout budskap som förmedlas av personer 

som man tidigare har en relation till så som vänner, kollegor familj mm. Även internet spelar en 

viktigt roll och där används både omdömen från person man har en relation med och omdömen från

tidigare okända personer.  

5.5 Användningen av omdömen 

Har bokat en resa efter att hör/löst omdömen. 

Har fått fram i min undersökning att nästa alla har bokat en resa efter en rekommendation från 

någon man har en tidigare relation till och många har även bokat resor när man hört ett omdöme 

från någon man tidigare inte hade någon relation till. Detta stämmer vad Riegner (2007) har fått 

fram att något färre har köpt en produkt när rekommendation kommer från en okänd person mot de 

som köpt en produkt efter en rekommendation från någon man har personliga band med. Detta går 

även i linje med Johnson-Brown och Reingen (1987) resultat att rekommendationerna som man får 

från någon man har starka band till ofta bli det som fäller avgörande i slut. 
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6 Slutsats 

Detta kapitel kommer börja med att svara på om jag anser att forskningsfrågorna som detta arbete 

utgår ifrån har blivit besvarade. Därefter kommer arbetets teoretiska och empiriska bidrag att 

diskuterar och kapitlet avslutats med rekommendationer för vidare forskning i framtiden. 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Grunden för detta arbete är baserat på dessa 4 frågor. Jag ska nu gå igenom om jag anser att jag 

lyckas svara på de 4 frågor med hjälp av de teoretiska ramverket som detta arbetet bygger på.

1 På vilket sätt spelar personliga relationer eller avsaknaden av detta in på omdömen och 

recensioner som svenska turister läser och hör?  

Denna fråga tycker jag att jag har fått ett klart svar på relationer till den som ger ett omdöme är 

viktigt. Omdömen som kommer från någon som man har personliga band till väger tyngre än 

omdömen från personer man inte har någon tidigare koppling med. Mitt resultat stämmer väl in på 

tidigare forskning inom detta område. 

2 Hur påverkar Word Of Mouth köpbeslutet hos svenska resenärer? 

Har kommit fram till att Word Of Mouth budskap är en extremt viktig del i köpbeslutet hos svenska

resenärer. De svenska turisterna använder Word Of Mouth budskap i varierade grad i alla de tre 

första delarna i köpprocessen. Tilliten för omdömen och recensioner från tidigare resenärer är också

relativt hög hos de svenska turisterna. Jag anser att denna fråga också är besvara i detta arbete. 

3 Opinionsbildare är något som är en viktig del av Word Of Mouth på vilket sätt påverkar 

opinionsbildares åsikter köpbeslutet hos svenska turister?     

Denna fråga fick jag inget entydigt svar på i undersökningen. Min analys om anledningen till detta, 

är att jag borde ställt mer detaljerade frågor angående opinionsbildare i mina intervjuer och 

därigenom kunnat få en bättre bild om dessa inverkan i processen att välja semester resa. Det har 

varit svårt att formulera frågor angående opinionsbildare och deras betydelse. Kanske någon annan 

forskningsmetod skulle passa bättre för att undersöka detta fenomen. 
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4 I vilka kanaler sprids Word of Mouth budskap till svenska turister? 

Denna fråga anser jag är besvarad, budskap från personer vi har personliga band till är de viktigaste.

Detta sker ofta när vi träffas och prata men även till viss del online. Utöver detta så är internet en 

viktig källa där Word To Mouth budskap sprids. Här är det framför allt på sidor där konsumenter 

kan skriva omdömen om produkter och tjänster så som Tripadvisor som är de viktiga kanaler.

6.2 Arbetets teoretiska bidrag

Arbetet har bidragit med att belysa Word of Mouth budskaps roll i svenska turister köpprocess av 

semesterresor. Den viktiga roll som Word of Mouth åsikter har hos svenska turister under processen

är något som detta arbete väldigt tydligt visar. Arbete visat även att resor är något som vi verkligen 

älskar att diskuterar både med personer vi känner men även med okända personer detta gäller både 

online och offline alltså vi både pratat om resor och skriver om resor. Arbetet visar också skillnader 

i hur vi värderar information om resor beroende på vem som är avsändaren. Till viss del finns en 

skillnader beroende på åldern hos konsumenter i hur vi använder internet i denna process även om 

internet spelar en viktig del för alla i populationen. 

Överlag så visar resultatet av arbetet att till stora delar så följer svenskarnas beteendemönster 

internationell forskning inom området. 

Dock tror jag att kulturella skillnader från land till land i både resmönster och inställning till   

sociala media och internet överlag skulle vissa skillnader i resultatet om en liknade undersökning 

skulle genomföras i andra länder. 

6.3 Uppfyllde arbetet syfte som presenterades i kapitel 1

Syftet med denna uppsats var att få förståelse för hur viktig Word of Mouth åsikter är och hur dessa 

åsikter påverkar svenska turister. Detta tycker jag att arbetet har lyckas med. Genom det här arbetet 

anser jag att marknadsförare för en semesterort kan få en bild av hur processen går till när svenska 

turister väljer semesterort och vilka Word Of Mouth åsikter som är viktiga för dessa turister och hur

dessa åsikter senare återspeglar i turistens val. 

6.4 Förslag på framtida forskning
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Något som återkom flera gånger under mina intervjuer är att om den som gör en rekommendation 

har en liknade livsstil som den som motar rekommendationen så värderar den som mottagit 

rekommendationen högt och anser som viktigt i köpprocessen. Detta är något som jag anser att man

skulle kunna försöka få en djupare förståelse för och försöka utröna hur viktig livsstilen hos den 

som gör rekommendationen verkligen är. 

Ett annat spår som jag anser att det skulle vara värt att fortsätta forska på är någon som intervju 

person nummer 3 sa under intervjun. Frågan var hur man värderar omdömen från offentliga 

personer och min undersökningsgrupp ansåg att detta inte vara några omdömen som man på något 

sätt lägger någon extra vikt vid. Dock sa intervju person 3 ”Eftersom kändisar ofta når ut till en stor 

grupp av människor så kan också en rekommendation från en kändis trigga ett kommentarsflöde 

från kändisens följare. Dessa kommentarer kan även innehålla rekommendationer och tips 

berörande kändisens inlägg.” Detta fenomen tycker jag är lämpligt att fortsätta forska om.   

Utöver detta så skulle det vara intressant att jämföra resultatet av min undersökning genom att 

genomföra en liknade undersökning men då undersöka turister från andra länder med annan kultur  

och inställning till resande som turist.
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Bilaga 1

Dessa var de frågor som jag utgick från under mina online intervjuer.

1 Vilken roll spelar rekommendationer och berättelser från tidigare resenär när du söker och får 

inspiration till kommande semesterresor?

Svar:

2 Spelar din relation till den som ger dig rekommendation någon roll? Tex Har du större tillit till 
vad någon du känner säger än en rekommendation från någon som är okänd för dig?

Svar:

3 När du får rekommendationer angående resor och resmål litar du mer på rekommendationer från 
personer som liknar dig i ålder och har en liknande livsstil? 

Svar:

4 Hur värderar du rekommendationer och recensioner av semesterorter och affärsverksamheter på 
dessa orter som du läser på internet och inte vet vem som skrivit rekommendationen? 

Svar:

5 Processen att välja semesterort brukar delas upp 3 steg. Steg 1 är inspirations fasen då man får 
inspiration för att resa. Steg 2 är när man söker information om resmål och steg 3 är när man väl gör
valet var man vill åka. Lägger du olika stor vikt av omdömen i de olika steg? 

Svar: 

6 Om du läser eller hör en negativa recensioner eller ett omdöme om en ort eller affärsverksamhet 
väger det omdöme tyngre för dig än ett positivt omdöme? 

Svar:

7 Hur värderar du recensioner, rekommendationer och omdömen från publika personer (kändisar, 
idrottsmän journalister mm)  i förhållande till för dig okända personer? 

Svar:

8 Personer som ofta skriver omdömen av samma affärsverksamheter på en ort hur värderar du sådan
rekommendationer i förhållanden till personer som bara skriver ett enstaka omdöme om en 
affärsverksamhet?
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Svar:

9 Följer du några på sociala medier som för dig tidigare var helt okänd och som ofta är ute och reser
och skriver omdömen om platser och ställen under dessa resor? Hur värderar du sådan omdömen i 
förhållande till enstaka omdömen som du får från personer du känner eller som du av en slump 
kommer över?

Svar:

10 Vilka källor är viktigast för dig när du söker inspiration och information om kommande 
semesterresor? 

Svar:

11 Om du använder dig av tidigare resenärers erfarenheter när du planerar kommande semesterresor
var hittar du den informationen?  

Svar:

12 Använder du dig av specifika sidor med recensioner från tidigare resenärer när du söker 
information om semesterorter och affärsverksamheter på semesterorter? Hur stor vikt lägger du på 
vad dessa omdömen säger?

Svar:

13 Hur tycker du alla information som finns tillgänglig på sociala medier om var våra vänners reser 
och vad de gör på resorna påverkar dig i dina val när du ska boka en semesterresa? 

Svar:

14 Har du besökt en semesterort efter rekommendationer från tidigare resenärer som du har 
personliga band till?

Svar:

15 Har du besökt en semesterort efter en rekommendationer från någon som du inte har några 
personliga band med?  

Svar:

16 Hur gammal är du?

Svar: 
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