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SAMMANFATTNING 
Den digitala utvecklingen har förändrat hur vi letar efter information, inspireras och 
kommunicerar med varandra. Fenomenet Word-of-Mouth (WOM) har även den fått en ny 
betydelse och slagkraft i och med den teknologiska utvecklingen. Den nya teknologin har 
öppnat upp för nya möjligheter för människor att enklare kommunicera och interagera med 
varandra och därmed banat vägen för den elektroniska varianten av WOM, nämligen 
elektronisk Word-of-Mouth (eWOM).  
 
Det identifierade forskningsgapet för studien är hur negativ eWOM, via sociala medier, 
påverkar konsumentens bokningsintentioner av hotell. eWOM på sociala medier är ett aktuellt 
fenomen som får större och större vikt då konsumenter idag tenderar att lyssna mer på eWOM 
från vänner och familj än traditionell marknadsföring.  
 
Studiens forskningsfråga har formulerats “Hur påverkar negativ eWOM via sociala medier 
konsumentens bokningsintention av hotell?” och baseras på det forskningsgap som 
identifierats. Målet med denna studie är att minska det teoretiska forskningsgapet som 
identifierats och samtidigt bidra med värdefull och användbar information till företag inom 
hotellbranschen.  
 
I studien används en kvantitativ metod där en webbaserad enkätundersökning ligger till grund 
för insamlandet av data. Sedermera kommer studien även använda sig av ett deduktivt 
angreppssätt där teori ligger till grund för hypotesgenereringen. Vidare kommer studien ha en 
positivistisk kunskapsteoretisk inriktning samt en ontologisk inriktning i form av objektivism.  
 
Ett teorikapitel har utformats där bland annat två nyckelteorier och en modell har identifierats: 
Parasuraman et al’s (1988) fem dimensioner av tjänstekvalité, Engel et al’s (1968) 
beslutsprocess och Erkan & Evans (2016) IACM-modell. Vi har utifrån dessa skapat en 
konceptuell modell som illustrerar hur variablerna är sammanlänkade.  
 
Den webbaserad enkätundersökning genomfördes på målpopulationen kvinnor och män, 18 år 
och äldre som använder sig av sociala medier i dess informationssökande och som någon 
gång har bott på hotell. Data samlades in genom ett snöbolls- och självvalsurval där antalet 
respondenter som genomförde enkätundersökningen var 302 stycken inklusive ett bortfall på 
4 personer.  Statistiska test har gjorts i form av Cronbach’s Alpha, Chi-två test samt 
korrelationstest för att analysera den insamlade datan.  
 
Resultatet i denna studie visar att konsumentens attityd mot eWOM samt dess generella 
förväntningar på hotell har en påverkan på om man väljer att ta till sig av negativa 
kommentarer som skrivs på sociala medier eller inte. Vidare har vi funnit ett statistiskt 
signifikant samband som säger att om konsumenten väljer att ta till sig av negativa 
kommentarer som skrivs via sociala medier om hotell så tenderar personen i fråga att inte 
skapa sig en bokningsintention därefter.  
 
Slutligen förs en diskussion kring samhälleliga och etiska aspekter där berörda ämnen är 
sociala medier och teknologins påverkan på mänskligheten, källkritik samt den etiska 
aspekten med att skapa incitament för att få fler respondenter i enkätundersökningen.  
 
  



	  

 
  



	  

FÖRORD 
 
Vi skulle vilja börja med att rikta ett stort tack vill vår handledare Gert-Olof Boström som 
med hjälp av tips, uppmuntran och vägledning varit ett stort stöd under arbetet i denna studie.  
     
Vi vill också rikta ett stort tack till våra studentkollegor från handledargruppen som aktivt läst 
igenom arbetet och kommit med värdefull feedback. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka de respondenter som tog sig tid att medverka i vår pilotstudie 
samt enkätundersökning. Utan er hade detta inte varit möjligt, tack! 
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1. INLEDNING 
_______________________________________________________________ 
Den här delen börjas med en inledning där ämnet för studien presenteras. Vidare beskrivs 
bakgrunden till ett problem vilket leder till ett forskningsgap, forskningsfråga och slutligen 
syftet med studien. Avslutningsvis presenteras studiens praktiska och teoretiska bidrag, 
avgränsningar samt en begreppsförklaring med relevanta ord och begrepp. 
_______________________________________________________________ 
 
Den digitala utvecklingen har förändrat våra liv i flertalet aspekter. Hur vi letar efter 
information, inspireras eller kommunicerar med varandra är bara några exempel på den 
påverkan digitaliseringen haft på mänskligheten. Fenomenet Word-of-Mouth (WOM) har 
även den fått en ny betydelse och slagkraft i och med den teknologiska utvecklingen som 
medfört nya kanaler för spridningen av WOM. Den nya teknologin har öppnat upp för nya 
möjligheter för människor att enklare kommunicera och interagera med varandra (Stein & 
Ramaseshan, 2015, s. 229),  något som banat vägen för den elektroniska varianten av WOM, 
nämligen eWOM. Elektronisk Word-of-Mouth (eWOM) handlar om att potentiella, faktiska 
eller tidigare konsumenter ger positiva alternativt negativa redogörelser om produkter eller 
tjänster utifrån egna upplevelser, som sedan görs tillgängligt för ett stort antal människor via 
internet (Hennig-Thurau et al., 2004, s. 39). 
 
eWOM är ett relativt nytt fenomen som kan göra lika mycket nytta som skada för ett företag 
om de lyckas respektive misslyckas leverera vad kunderna förväntar sig (Killian & McManus, 
2015, s. 540). Via kanaler i egenskap av sociala medier, som är ett utmärkande drag i dagens 
digitala samhälle (Abrantes et al., 2013, s. 1068), kan tidigare konsumenter numera enkelt 
kritisera eller hylla produkter och tjänster samtidigt som potentiella konsumenter lika enkelt 
kan ta del av vad som skrivs.  
 
För ett företag som levererar tjänster kan tidigare konsumenters kommentarer antas väga 
tyngre i och med tjänstens abstrakta karaktär. En tjänst definieras, enligt Prakash och 
Mohanty (2013, s. 1051), som något heterogent samt abstrakt då tjänsten produceras och 
konsumeras under samma tidpunkt och sedermera inte går att ta på. En tjänst är med andra 
ord mer utav en prestation, handling och process än ett objekt och kan varken röras vid, sparas 
eller testas (Shostack, 1977, s. 73). Tillgång till information rörande tjänsten är därför av vikt 
för att konsumenten ska kunna skapa sig en uppfattning om tjänsten. Här blir det allt vanligare 
att konsumenter söker information från tidigare konsumenter istället för att lita på företagets 
egna marknadsföring (Cheung & Thadani, 2012, s. 462).  
 
Hotellbranschen kan vidare argumenteras vara den branschen inom tjänstesektorn som 
eWOM berör mest. Sverige hade under 2016 över 35 000 000 gästnätter på hotell, en siffra 
som stadigt ökat sedan ett antal år tillbaka (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017a). Det 
handlar om närmare 100 000 hotellnätter per dygn där konsumenter valt hotell utifrån en 
djungel av alternativ där eWOM kan ha spelat en avgörande roll i beslutsprocessen. Idag 
väljer dessutom fler och fler att boka sina resor på nätet framför att gå till en fysisk resebyrå. 
Det finns många olika anledningar till att välja en bokningssajt framför en fysisk resebyrå där 
tillgången till oberoende recensioner från tidigare gäster kan tänkas vara en av anledningarna. 
Det är numera en regel snarare än undantag att bokningssajter visar kommentarer och 
recensioner från tidigare gäster, något som potentiella gäster exponeras för oavsett om de vill 
eller inte.  
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eWOM som fenomen må vara nytt men har likväl visat sig vara av en starkt växande karaktär. 
Att eWOM är ett fenomen som blir av allt större vikt för företagen att vara medveten om 
stärks genom Goldsmith och Horowitz (2006, s. 12) forskning. De menar att konsumenter 
numera litar mer på information via eWOM och andra konsumenter än från företaget själv. 
Som tidigare nämnt kan dessa vara av både positiv likväl som negativ bemärkelse och skapa 
ett avtryck på konsumenten och dess köpintentioner, vilket indirekt påverkar företaget och 
hotellet i fråga. Det kan därför antas vara av stor vikt att ta detta fenomen på allvar och skapa 
sig en förståelse för dess påverkan.  
 

1.1 Problembakgrund 

 
“Word-of-mouth is thousands of times as powerful as conventional marketing”  

(Silverman, 2011, s. 59) 
 
Kommentarer och recensioner från andra människor är idag mer trovärdiga än informationen 
som kommer från företaget själv (Kohli et al., 2015, s. 41). Studier visar att 92% av 
konsumenterna världen över litar på elektronisk Word-of-Mouth (eWOM) och 
rekommendationer från vänner och familj framför all annan typ av marknadsföring (Cheung 
& Thadani, 2012, s. 462). Då källan till eWOM inte är affärsmässig utan sprids via vänner 
eller andra opartiska källor lämnar det företagen med liten möjlighet till påverkan. Att 
företagen står maktlösa kan istället vara det som anses göra eWOM till det maktverktyg det 
idag är för konsumenten, då det skapar utrymme för att enkelt sprida negativ information om 
företaget. 
 
Alexanderson et al. (2016) har gjort en undersökning av svenskarnas internetvanor under 
2016 och presenterar i en rapport statistik över utvecklingen av elektronisk utrustning i 
hemmet (Alexanderson et al., 2016, s. 15). Från 2011 till 2016 ökade antalet surfplattor och 
smartphones i hemmet från 5% till 65% respektive från 27% till 81%. Detta visar hur 
lättillgängligt eWOM idag är för konsumenten och hur utbrett användandet av elektronisk 
utrustning faktiskt är. Då smartphones och surfplattor kan bäras med och användas utanför 
hemmet kan konsumenten exponeras för eWOM när och var som helst. 
 
1.1.1 Negativ eWOM 
eWOM är ett svårkontrollerat fenomen som kan ha en kraftig påverkan på ett företag. Morgan 
et al. (2003, s. 290) noterade i sin forskning att specifikt negativ eWOM kan påverka företags 
image, då missnöjda gäster enkelt kan sprida sina negativa erfarenheter vidare till andra gäster 
online. Genom att eWOM bygger på subjektiva och individuella upplevelser som i 
förekommande fall inte alltid stämmer överens med verkligheten kan potentiella konsumenter 
som läser kommentarerna få en snedvriden uppfattning av företaget. Kommentarer som sprids 
från tidigare konsumenter kan ha en stor påverkan hos potentiella konsumenter i deras 
värdering och beslutsfattande. En påverkan som inte bara avgörs av informationen i sig utan 
även utifrån vilken attityd konsumenten har till eWOM (Erkan & Evans, 2016, s. 51-52).  Sen 
och Lerman (2007, s. 90) menar vidare att individer tenderar att lägga mer uppmärksamhet på 
negativ information framför positiv då negativ är mer framträdande och att individer även 
litar mer på den negativa informationen. Ett antagande som stärks av Park och Lee (2009, s. 
66) som menar att negativ eWOM har en större påverkan på konsumentens köpintentioner än 
positiv eWOM. En bidragande faktor till detta kan antas vara den anonymitet som medföljer 
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med internet och sociala medier. Individer som sprider negativ eWOM kan vara mer ärliga 
och vågar mer skriftligt än att muntligt föra informationen vidare. Woong Yun och Park 
(2011, s. 205) menar att det handlar om att eWOM online medför mindre sociala risker för 
konsumenten än offline på grund av anonymiteten. Konsumenter har en viss tendens att våga 
mer när de inte riskerar att bli utsatta för socialt utanförskap. Individer är även mer bekväma 
med att uttrycka sina åsikter när de uppfattar sig vara av samma åsikt som majoriteten än om 
de hade haft samma åsikt som minoriteten. 
 
1.1.2 Sociala medier som kanal 
Forskning från Abrantes et al. (2013, s. 1068) argumenterar för att sociala medier är ett 
utmärkande drag i dagens digitala samhälle, där internets utveckling bidragit med flertalet nya 
plattformar för eWOM (Cheung & Thadani, 2012, s. 1041; Henning-Thurau & Walsh, 2004, s. 
39). Antalet elektroniska kanaler är ständigt ökande samtidigt som eWOM bara växer sig 
starkare och starkare (Kim et al., 2016, s. 412). Sociala medier är det uttryck som vanligen 
används då man avser internetbaserade kanaler och redskap som gör det möjligt för 
användarna att samspela med varandra och dela med sig av innehåll och åsikter (Bell & 
Waters, 2016, s. 153), vilket även gäller recensionssidor, bokningssajter och 
diskussionsforum som är av stor vikt för ett tjänsteföretag.  
 
Sociala medier har haft en stor inverkan på den webbaserade marknadsföringen och en 
revolutionerande påverkan på många företag (Hamill et al., 2010, s. 184). Idag är det snarare 
en regel än ett undantag att individer använder sig av sociala medier för att få och ge, 
information och råd, om produkter samt tjänster. Canhoto och Clark (2013, s. 528) menar att 
detta gör sociala medier till den effektivaste kanalen för konsumenter att interagera med 
företag. Sociala medieanvändare exponeras dagligen, både medvetet och omedvetet, av stora 
mängder eWOM via dessa webbaserade plattformar (Henning-Thurau & Walsh, 2004, s. 39). 
Det kan därför anses vara av stor vikt för företagen att ha i åtanke och arbeta med, då sociala 
medier gör det snabbt och enkelt för konsumenter att sprida negativ eWOM vilket i sin tur 
kan påverka köpintentionen hos potentiella konsumenter. 
 
1.1.3 eWOM inom tjänstesektorn 
Konsumenter kan tänkas lyssna mer på eWOM när det handlar om ett köp som inte kan 
utvärderas på egen hand. En tjänst förbrukas när den konsumeras och kommer mest troligt 
resultera i olika utfall från gång till gång vilket gör att eWOM som skrivs via sociala 
medier  baseras på olika upplevelser av samma tjänst. En tjänst är heterogen och går varken 
att ta på, sparas eller testas (Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051; Shostack, 1977, s. 73) vilket 
gör det svårt att skapa sig en uppfattning om tjänsten i förväg. Detta kan tänkas göra tidigare 
användares utvärderingar genom eWOM viktiga för konsumenten i dess köpbeslut. 
 
Prakash & Mohanty (2013, s. 1051) menar att tjänsteföretag står inför en utmaning på grund 
av tjänsternas speciella egenskaper. Då hotellbranschen består av både konkreta och abstrakta 
inslag där konsumenten byter sitt hem för en natt kan eWOM tänkas spela extra stor roll för 
både konsument och företag. Något som Jeon och Jeong (2008, s. 136) tar vidare genom att 
antyda att eWOM är av stor vikt för företagsledningen inom tjänstesektorn och därmed även 
ett fenomen för hotellföretagen att vara medveten om. De menar vidare att det är av vikt för 
företagsledningen, på exempelvis hotell, att regelbundet hålla sig uppdaterade om det som 
skrivs om hotellet på sociala medier. Genom att lyssna på den eWOM som cirkulerar om 
hotellet kan möjligheter skapas för ledningen att utvärdera vad som behöver utvecklas och 
förbättras (Jeong & Jeon, 2008, s. 136-137). Detta är något som stärks av Litvin et al. (2008, s. 
465) som menar på att företagsledningen inom bland annat hotellbranschen måste förstå att 
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deras gäster i allt större omfång numera finns online och att dessa konsumenter exponeras 
samt influeras av diskussioner och recensioner på sociala medier.  
 
När det gäller tjänster så kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning av kvalitén på grund av 
att kunden inte har en möjlighet att prova den i förväg, detta på grund av att tjänster är 
förgängliga (Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). Det är därav inte otänkbart att potentiella 
hotellgäster vänder sig till andra som redan besökt hotellet för att skapa sig en egen 
förväntning. Information, kommentarer och recensioner från tidigare hotellgäster är tack vare 
sociala mediers utveckling lättillgänglig (Barreto, 2014, s. 638; Cheung & Thadani, 2012, s. 
462). Detta bidrar till att fler människor söker information i större utsträckning och har mer 
information att gå på för att skapa sig en uppfattning om tjänsten samt dess kvalité.   
 
1.1.4 Vikten av tjänstekvalité 
Tjänstekvalité är ett område som utvecklats och diskuterats som svar på den enorma tillväxten 
av tjänstebranschen och dess ökade betydelse för ekonomin, där 70% av Sveriges BNP 
genereras av serviceindustrin (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016b). Tjänstekvalité är en 
subjektiv uppfattning och konsumentens bild av kvalitén stämmer inte alltid överens med 
tjänsteleverantörens uppfattning om vad som är bra kvalité. Parasuraman et al. (1988, s. 
17)  menar att tjänstekvalité är avståndet mellan den förväntade och den faktiska kvalitén på 
tjänsten. Vanligtvis återkommer kunder till företag där de har upplevt en god tjänstekvalité, 
vilket visar på att det är av vikt för företag inom servicebranschen att kunna uppvisa en god 
tjänstekvalité mot alla sina kunder. Då det är konsumenten som definierar vad de upplever 
som kvalité (Berry et al., 1988, s. 35) är det av vikt för företag att förstå vad det är som skapar 
kvalité och sedan leverera detta. Förstår man inte vad det är som genererar kvalité för 
konsumenten kan det också bli svårt som företag att leverera. Konsumenter bedömer 
tjänstekvalité genom en jämförelse av vad de förväntar sig och vad de faktiskt får. Det är 
därför viktigt för företagen att möta och överträffa dessa förväntningar för att tillhandahålla 
en god tjänstekvalité (Berry et al., 1988, s. 37).  
 
För att sammanfatta tidigare forskning på området kan vi konstatera att eWOM är ett aktuellt 
område där ytterligare forskning krävs. Erkan och Evans (2016, s. 51-52) poängterar att 
konsumentens attityd mot eWOM har en inverkan på konsumentens val att ta till sig av 
eWOM. Sen och Lerman (2007, s. 90) har vidare visat på att just negativ eWOM är mer 
framträdande och har en kraftigare påverkan på företagets image än positiv eWOM. Vidare 
menar Park & Lee (2009, s. 66) att negativ eWOM har en större påverkan på konsumentens 
köpintention än vad positiv eWOM har. Hur detta påverkar konsumentens 
bokningsintentioner inom hotellbranschen finner vi däremot ingen tidigare forskning på. Det 
har även visat sig att eWOM, till skillnad från traditionell WOM, har fått en helt annan 
slagkraft i och med det dagliga användandet av sociala medier (Barreto, 2014, s. 638). Detta 
har bidragit med att konsumenten lättare kan samla information om en specifik tjänst för att 
utvärdera vilken kvalité de kan förvänta sig. eWOM kan därmed göra stor skada för ett 
företag om de misslyckas leverera vad kunderna förväntar sig (Killian & McManus, 2015, s. 
540).  
 

1.2 Forskningsgap 

Baserat på föregående avsnitt om problembakgrunden tillsammans med tidigare forskning på 
området har ett teoretiskt gap i forskningen identifierats. Cheung och Thadani (2012, s. 462) 
har sammanfattat forskning kring eWOM publicerade mellan 2000 och 2010 där de funnit att 
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det krävs ytterligare forskning inom området. Studier som undersöker negativ eWOM och 
dess påverkan på bokningsintentioner inom hotellbranschen har inte identifierats. Det 
identifierade gapet är således hur negativ elektronisk Word-of-Mouth via sociala medier 
påverkar konsumentens bokningsintentioner av hotell. 
 

1.3 Problemformulering 

Utifrån det gap som identifierats har en forskningsfråga tagits fram: 
 

• Hur påverkar negativ eWOM via sociala medier konsumentens bokningsintention av 
hotell? 

 

1.4 Syfte 

För att ge svar på studiens forskningsfråga är syftet med studien att analysera hur 
konsumentens bokningsintention av hotell påverkas av tidigare hotellgästers negativa eWOM 
via sociala medier utifrån den förväntade tjänstekvalitén och attityden till eWOM. Genom att 
identifiera vilka attribut som är viktiga för konsumenten vid dess val av hotell och ta reda på 
vilken attityd konsumenten har gentemot eWOM vill vi ta reda på hur eWOM påverkar 
bokningsintentionen. Vidare ämnar denna studie att fylla det identifierade forskningsgapet 
och bidra med värdefull information till hotellföretag.  
 

1.5 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 

Studien syftar till att bidra med ökad teoretisk förståelse för vilken betydelse negativa 
kommentarer via sociala medier har på konsumentens bokningsintentioner utifrån dess 
värdering och attityd till informationen samt nivån på den förväntade tjänstekvalitén inom 
hotellbranschen. Detta genom att undersöka hur konsumentens bokningsintention förändras 
efter att konsumenten blivit exponerad för negativa kommentarer samt ta reda på om attityden 
till eWOM och nivån på den förväntade tjänstekvalitén påverkar huruvida konsumenten tar 
till sig av negativa kommentarer eller inte. Utgångspunkten är Parasuraman et al’s (1988) fem 
dimensioner av tjänstekvalité för att mäta förändringen. Vi vill med hjälp av resultatet påvisa 
att eWOM har ett stort inflytande i Engel et al’s (1968) beslutsprocess och att nivån på den 
förväntade tjänstekvalitén utifrån Parasuraman et al’s (1985, 1988) har en påverkan på om vi 
tar till oss av negativa kommentarer. Erkan och Evans (2016, s. 53) nämner vidare i sin studie 
att fortsatt forskning krävs kring modellens funktion inom andra branscher, vilket vi avser 
kunna bidra med då vi testar delar av modellen inom servicebranschen.  
 
Det praktiska bidraget för denna studie är att skapa en förståelse hos företag inom 
hotellbranschen, samt andra relevanta intressenter, om hur potentiella gäster värderar och 
påverkas av de negativa kommentarer om hotellföretag som skrivs av tidigare hotellgäster via 
sociala medier. Syftet är vidare att skapa en förståelse för hur konsumenten värderar den 
information som finns tillgänglig på sociala medier och hur detta i sin tur har en påverkan på 
dess intentioner till bokning av hotell. Studien vill sedermera visa vikten av att ta vara på och 
verkligen lyssna på de negativa kommentarer som sprids på sociala medier om företaget. 
Studien ämnar vidare att bidra med en förståelse hos konsumenten för hur de själva påverkas 
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av negativa kommentarer och vad negativa kommentarer kan få för konsekvenser för 
företaget. 
 
Resultatet från denna studie har som syfte att skapa en grund för företag inom hotellbranschen 
att använda och bygga sina operativa strategier på. Då eWOM är ett fenomen som anses vara 
svårt att kontrollera för företagen kan denna studie bidra med ett underlag för användning i ett 
förebyggande syfte. Studien kommer inte kunna bidra med en strategi för att eliminera 
eWOM, då det ligger utanför företagets makt, utan kan istället bidra med att skapa en inblick i 
hur kraftig dess påverkan kan vara på en konsuments beslut vid hotellbokning.  
 

1.6 Avgränsning      

Studien har avgränsat sig till att enbart undersöka den förväntade tjänstekvalitén och inte den 
faktiska. En analys som rymmer dem båda hade behövt större ekonomiska likväl som 
tidsmässiga resurser. Denna avgränsning har varit nödvändig för att kunna genomföra studien 
inom den tidsram som står till förfogande men även för att utesluta det som inte är relevant 
för studien. En studie som innefattar den faktiska tjänstekvalitén hade krävt respondenter som 
har planer på att boka hotell, faktiskt bokar, förbrukar tjänsten och agerar som respondent 
både före och efter bokningen.  
 
Studien kommer vidare att begränsa sig mot negativ eWOM då Sen och Lerman (2007, s. 90) 
argumenterar för att negativ eWOM är starkare än positiv och att konsumenter tenderar att 
använda sig mer av negativ eWOM i dess beslutsfattande. Studien kommer dessutom 
avgränsa sig till endast hotellbranschen inom tjänstesektorn. 
 

1.7 Begreppsförklaring 

För att ge läsaren en förståelse för återkommande begrepp i studien samt vår egna tolkning 
utav dessa har vi valt att förklara dem i en begreppsförklaring, se Tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Begreppsförklaring 

Begrepp Förklaring I denna studie 

Elektronisk 
Word-of-Mouth 
(eWOM) 

Handlar om att potentiella, faktiska eller 
tidigare konsumenter ger positiva alternativt 
negativa redogörelser om produkter eller 
tjänster utifrån egna upplevelser, som sedan 
görs tillgängligt för ett stort antal av människor 
via internet (Hennig-Thurau et al., 2004, p. 
39). 

Negativa kommentarer och 
recensioner om hotell som 
sprids via sociala medier 

Köpintention Innebär att konsumenten har en avsikt att köpa 
en produkt (Engel et al., 1968, s. 49).  

Bokningsintention kommer i 
denna studie användas som 
substitut till köpintention  i de 
fall vi syftar på hotellbokning 
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Sociala medier Samlingsnamn på kommunikations- 
kanaler som tillåter användare att 
kommunicera direkt med varandra genom 
exempelvis text, bild eller ljud (NE, 2017) Ex: 
Facebook, Instagram, Youtube, Bloggar och 
andra Internetforum.  

Med andra internetforum 
syftar vi på bokningssidor och 
diskussionsforum (ex. 
tripadvisor) 

Upplevd 
Tjänstekvalité 

Skillnaden mellan konsumentens uppfattade- 
och förväntade tjänstekvalité (Berry et al., 
1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 17).  
 

Studien kommer enbart att 
förhålla sig till den förväntade 
tjänstekvalitén 
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2. TEORETISK METOD 
______________________________________________________________ 
I den teoretiska metoden introduceras först valet av ämne. Därefter följer ett avsnitt om 
förförståelse, både teoretisk och praktisk, för att sedan behandla värderingarnas betydelse för 
studien. Därefter kommer en presentation av studiens ställning till angreppssätt, teoretisk 
ansats, epistemologi och ontologi. Till sist behandlar även kapitlet litteratursökning, val av 
teori samt källkritik.  
_________________________________________________________________________ 
 

2.1 Val av ämne 

eWOM via sociala medier som kanal har visat sig ha en allt större påverkan på dagens företag 
och kommer därmed utgöra studiens grund. Då vi båda vuxit upp under digitaliseringens stora 
framväxt och utveckling anser vi det utgöra ett intressant ämne att studera. Vi har vidare valt 
att undersöka just negativ eWOM då det kan tänkas ha en större påverkan på konsumenten 
jämfört med positiv eWOM. Anledningen till att vi valt att undersöka eWOM på sociala 
medier är främst på grund av att det är den kanal som eWOM sker mest via men även på 
grund av dess miljontals användare. Vi har även valt att studera fenomenet inom 
hotellbranschen då vi tror att eWOM spelar extra stor roll då man mer eller mindre byter hem 
för ett antal nätter. Vanligtvis bor man på hotell när man besöker en stad för första gången och 
inte har några personliga kontakter där vilket gör branschen extra intressant ur ett eWOM 
perspektiv. Det faktum att en av oss arbetar inom hotellbranschen samt att vi båda är beresta 
och har många olika hotellupplevelser kan också haft en viss påverkan på valet av ämne.  
 
Vi som genomför denna studie är två civilekonomstudenter vid Umeå universitet med 
inriktning mot redovisning/ management respektive management/ marknadsföring. Intresset 
för eWOM och sociala medier har funnits med oss länge men vuxit fram mer och mer under 
utbildningens gång. Vi tillhör de 58% av Sveriges befolkning som dagligen använder sig av 
sociala medier i sin vardag (Alexanderson et al., 2016, s. 42) och har båda ett stort intresse av 
att förstå samt analysera hur människor påverkas av vad andra tycker och tänker utifrån vad 
som skrivs på sociala medier.  
 

2.2 Förförståelse 

Alla ser vi världen ur olika perspektiv, färgade av individuella upplevelser och erfarenheter. 
Det som ibland kan ses som ett vanligt sinnesintryck innehåller mer eller mindre tolkningar 
baserad på varje individs tidigare kännedom om världen (Thurén, 2007, s. 58-59). 
Förförståelsen präglar, oftare än vi tror, vårt sätt att se på verkligheten (Thurén, 2007, s. 58-59) 
och det är därför viktigt att reflektera över varför man tolkar saker och ting som man gör. Vad 
vi som författare har för tidigare erfarenheter och upplevelser spelar en betydande roll för de 
olika val som tagits i denna studie. Förförståelsen kan därmed påverka objektiviteten och 
trovärdigheten i denna studie (Tranfield et al., 2003, s. 208). Vi är medvetna om att vår 
förförståelse påverkar alltifrån vårt val av ämne till hur vi tolkar data och gör analyser och har 
därför haft det i åtanke genom hela uppsatsen. 
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2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Sedan september 2013 har vi som författare av denna studie studerat på 
civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Genom de kurser vi läst på universitetet har vi 
fått en teoretisk grund och kunskap inom ämnet företagsekonomi. Under vår studietid har vi 
studerat varsin termin utomlands (San Diego respektive Singapore) där vi läst varierande 
kurser inom företagsekonomi. På C- respektive D-nivå har vi fördjupat oss inom olika 
företagsekonomiska ämnen vilket vi anser ger oss breda kunskaper och en bra bas inom 
området. En av oss har en djupare teoretisk kunskap inom redovisning på C-nivå och 
management på D-nivå medan den andra visar på kunskaper inom management på C-nivå och 
marknadsföring på D-nivå. Vi anser därmed att vi har en god akademisk bas att stå på. Utöver 
detta har en av oss tidigare studerat 67,5 högskolepoäng inom bland annat psykologi 
på Stockholms universitet vilket kan anses som relevant i denna uppsats inom områdena 
marknadsföring och management.  
 
2.2.2 Praktisk förförståelse 
Vi som författare i denna studie har relevant och tillämplig praktisk kunskap som kan vara till 
vår fördel. En av oss har arbetat som receptionist på två hotell i centrala Umeå vilket kan ge 
oss en förståelse för hur hotellgäster uttrycker både positiva och negativa upplevelser, både 
som direkt feedback och via sociala medier, samt hur företag arbetar med feedback via sociala 
medier. Den andra författaren har arbetat i en klädbutik i centrala Umeå vilket kan ge oss en 
förståelse för konsumentbeteende samt sociala mediers inverkan på konsumenters 
köpintentioner. 
 

2.3 Värderingar 

Då värderingar speglar forskarens egna åsikter och känslor är det av stor vikt att visa på 
objektivitet i forskningen. Värderingar utgör en form av förutfattade meningar och dessa bör 
vara under kontroll under forskningsprocessen, en ståndpunkt som visat sig vara komplicerad 
att granska (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Dessa subjektiva värderingar kan visa sig på många 
ställen i forskningsprocessen, bland annat vid valet av forskningsområde, val av metod, vid 
analys och tolkning av insamlad data samt när forskaren drar slutsatser (Bryman & Bell, 2013, 
s. 52).  Att ha en objektiv och värderingsfri inställning kan många gånger vara svårt, det är 
därför viktigt att i möjlig mån säkerställa att det inte finns någon okontrollerbar påverkan från 
värderingar i processen (Bryman & Bell, 2013, s. 52; Ejvegård, 2009, s. 19). I denna studie 
återfinns det en strävan att upprätthålla ett objektivt och neutralt perspektiv i det akademiska 
skrivandet. Vi är medvetna om att vår teoretiska samt praktiska förförståelse kan ha en 
påverkan på utfallet av denna studie i form av värderingar och tidigare erfarenheter. 
 

2.4 Angreppssätt 

Beroende på vad forskaren ämnar undersöka finns det två olika uppsättningar av 
forskningsstrategi, nämligen kvalitativ och kvantitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011, s. 
18). Den kvantitativa metoden har ett fokus på kvantifiering när det kommer till insamling 
och dataanalys (Bryman, 2008, s. 40;  Eliasson, 2013, s. 28; Thurén, 2007, s. 22) och 
resultaten baseras på ett fåtal variabler men en stor kvantitet av individer (Eliasson, 2013, s. 
28; Olsson & Sörensen, 2011, s. 18) som sedan förväntas kunna generaliseras (Flick, 2015, 
s.10; Saunders et al., 2012, s.162-163). När det gäller relationen mellan praktisk forskning 
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och teori har den kvantitativa metoden för det mesta ett deduktivt synsätt där fokus ligger på 
att pröva teorier (Bryman, 2008, s. 40; Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). När det bedrivs 
kvantitativ forskning är det av stor vikt att forskaren är objektiv och har en distans till 
försökspersonerna (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18) Till sist innehåller den kvantitativa 
metoden en uppfattning om att den sociala verkligheten utgörs av en objektiv och yttre 
verklighet (Bryman, 2008, s. 40).  
 
Den kvalitativa metoden har ett djupare fokus på ord när det kommer till datainsamling och 
analys. Till skillnad från den kvantitativa metoden har kvalitativ forskning oftast ett induktivt 
synsätt när det kommer till förhållandet mellan teori och forskning med fokus på 
teorigenerering (Bryman, 2008, s. 40). En kvalitativ metod väljer att bortse från den 
naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt och normer och lägger istället vikten på 
uppfattning och tolkning av den sociala verkligheten. Inom denna forskningsstrategi anser 
man att den sociala verkligheten bygger på den skapande och konstruerande förmågan hos 
individer och är ständigt föränderlig (Bryman, 2008, s. 41). 
 
Uppsatsen kommer använda den kvantitativa metoden då syftet med studien är att undersöka 
och kvantifiera hur negativ eWOM påverkar konsumentens köpintentioner samt i vilken 
utsträckning tidigare hotellgästers negativa kommentarer på sociala medier påverkar den 
förväntade tjänstekvalitén. Den kvantitativa metoden ger oss möjligheten att genom insamlad 
data se hur negativa kommentarer påverkar i ett större perspektiv genom att undersöka ett 
fåtal variabler på en större grupp människor. Syftet med studie är att genom valda teorier 
finna samband mellan ett fåtal variabler för att se variablernas påverkan i ett större 
sammanhang. Vi kommer med hjälp av en kvantitativ metod ha möjlighet att hålla en distans 
till respondenterna och därmed bibehålla objektiviteten i studien. Med ovanstående 
resonemang kan vi vidare utesluta intresset av en kvalitativ metod för studien och istället 
stärka valet av en kvantitativ metod. 
 

2.5 Teoretisk ansats 

Det finns en rad olika teoretiska ansatser, två av dessa är deduktiv och induktiv (Thurén, 2007, 
s. 22). Dessa ansatser beskriver hur forskaren arbetar sig fram för att få svar på frågor kring 
dess vetenskapliga arbete. Beroende på vilken typ av ansats forskaren väljer återfinns olika 
tillvägagångssätt vid slutledning (Olsson & Sörensen, 2011, s. 47). Enligt Thurén (2007, s. 22) 
bygger induktion på empiri medan logik är byggstenen i deduktion.  
 
Att ha en deduktiv ansats innebär att utifrån redan existerande teori och allmänna principer 
dra slutsatser om enskilda händelser (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Förutsatt att 
antaganden, som är basen för slutledningen, är sanna leder denna typ av slutledning till en 
logiskt nödvändig slutsats (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 143). Detta är vanligt 
förekommande vid kvantitativ metod där man, baserat på en teori, framställer hypoteser 
utifrån antaganden om verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48).  
 
Vid induktiv slutledning utgår forskaren från observationer i verkligheten för att dra generella 
och allmänna slutsatser utifrån empirisk fakta för att sedan skapa en teori (Olsson & Sörensen, 
2011, s. 48; Thurén, 2007, s. 22). Induktion är systematiserad erfarenhet där en serie av 
observationer leder till en generaliserad slutsats. Det finns alltid en osäkerhet i induktiva 
resonemang (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 143) och den induktiva ansatsen är mer vanlig 
vid vissa kvalitativa metoder (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). 
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Baserat på ovanstående information kommer denna studie att använda en deduktiv ansats där 
utgångspunkten återfinns i teori om exempelvis tjänstekvalité samt konsumentens 
beslutsprocess för att i slutändan kunna dra logiska slutsatser baserat på framställda hypoteser 
och insamlad data. Det finns redan en gedigen kunskap och ett antal teorier inom området, 
vilket är en förutsättning för att testa hypoteser, som kan ligga till grund för det denna studie 
ämnar att mäta. Vi finner därmed inget behov av att generera ny teori, då vi genom teorin vill 
bevisa en poäng, och argumenterar därför att det bästa valet i denna studie är att använda sig 
av en deduktiv ansats.  
 

2.6 Epistemologisk inriktning  

Det finns olika inriktningar i hur man ska betrakta kunskap inom ett område samt vilken 
inställning forskaren har till hur vetenskap bör bedrivas (Bryman & Bell, 2015, s. 26; 
Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 73). Hermeneutik och positivism är vad som anses vara 
huvudinriktningarna. Hermeneutiker har en djupare förståelse för relativistiska tankegångar 
och har därmed en mer humanistisk inriktning medan positivismen å andra sidan härstammar 
från naturvetenskapen och eftersträvar absolut kunskap (Flick, 2015, s. 20; Thurén, 2007, s. 
16). Med absolut kunskap menar positivisterna att människan kritiskt ska granska iakttagelser 
och påståenden samt endast luta sig tillbaka på säkerställd fakta. Det observerade tillsammans 
med fakta ska sedan logiskt analyseras för att i slutändan ligga till grund för potentiella 
slutsatser som hjälper oss att förstå vår omvärld (Flick, 2015, s. 20; Thurén, 2007, s. 17). 
 
Positivister strävar efter att imitera naturvetenskapen och säger att förmågorna att med hjälp 
av logik räkna ut och att med våra sinnen iaktta, är människans enda källor till kunskap 
(Bryman & Bell, 2015, s. 26; Thurén, 2007, s. 17). Positivisterna menar att man kan få fram 
den hårda faktan genom att skala av det man tror sig veta, men egentligen inte vet, till kärnan 
som man sedan kan bygga upp vetenskapen kring (Thurén, 2007, s. 17). Positivisterna anser 
att man i största möjliga mån ska kvantifiera fakta och omvandla till statistik att generalisera 
och dra slutsatser från (Bryman & Bell, 2015, s. 27; Flick, 2015, s. 20; Thurén, 2007, s. 17). 
Hermeneutiken kallas för tolkningsläran (Thurén, 2007, s. 94) och denna inriktning utgår från 
iakttagelser, inlyssnande och empati genom de fem sinnena och en logisk analys (Thurén, 
2007, s. 94). Till skillnad från positivismen handlar hermeneutik inte bara om att begripa 
förståndsmässigt utan även att skapa en förståelse (Thurén, 2007, s. 94).  
 
Utifrån ovan nämnda inriktningar kommer denna studie använda sig av positivism som 
epistemologisk inriktning då den passar bäst till den kvantitativa metoden och deduktiva 
ansatsen. Syftet med studien är att kvantifiera eWOM’s påverkan på konsumentens 
bokningsintention genom hypoteser. Data kommer samlas in och omvandlas till analyserbar 
statistik som sedan förväntas leda till en slutsats där vi kan bekräfta alternativt förkasta våra 
hypoteser.  
 

2.7 Ontologisk inriktning 

Den ontologiska inriktningen handlar om hur man ser på världen (Bryman & Bell, 2015, s. 32; 
Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 47) och har haft stor betydelse för förståelsen av hur 
samhällsvetenskapen har utvecklats under de senaste decennierna (Sohlberg & Sohlberg, 
2013, s. 49). Ontologin skildrar två olika verkligheter som baserar sig på huruvida sociala ting 
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bör uppfattas. Det ena synsättet, objektivism, uppfattar objektiva enheter som något som 
ligger utanför aktörernas påverkan (Bryman & Bell, 2015, s. 32). Det andra synsättet, 
konstruktionism, betraktar sociala ting som konstruktioner som bygger på aktörernas 
uppfattningar och handlingar (Bryman, 2008, s. 35). 
 
Objektivism innebär att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger utanför 
vårt intellekt och som vi inte kan påverka (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Det objektivistiska 
synsättet ser på organisationer som något som är uppbyggt av externa förhållanden utom vår 
påverkan. Människor lär sig regler och sociala ordningar och använder sig av det som om det 
vore en standard (Bryman & Bell, 2015, s. 32). Konstruktionism är den ståndpunkt som 
ifrågasätter åsikten att kategorier som organisation och kultur på förhand är givna enheter 
eller att de sociala aktörerna uppfattar dem som en yttre verklighet som de varken kan 
påverka eller styra (Bryman, 2008, s. 36). Denna ståndpunkt utmanar objektivismen och 
menar att organisation och kultur kan påverkas av människan (Bryman & Bell, 2015, s. 32).  
 
Då studien använder sig av en kvantitativ metod så kommer vi använda oss av objektivism 
som ontologisk inriktning. Objektivism anses vara mest lämplig för just kvantitativa studier 
då forskare inom denna ontologiska inriktning har uppfattningen av att den sociala 
verkligheten är objektiv och utom vår påverkan (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Då syftet med 
studien är att undersöka huruvida eWOM påverkar konsumentens bokningsintention anser vi 
att objektivism som inriktning är mest relevant. En påverkan sker utanför företagets och 
konsumentens kontroll och kan därför anses vara en form av yttre fakta.  
 

2.8 Perspektiv 

Denna studie utgår från ett företagsperspektiv. Då fokus ligger på att undersöka hur 
konsumentens bokningsintentioner påverkas av tidigare konsumenters negativa kommentarer 
på sociala medier kommer konsumenten vara studieobjekt men med syftet att analysera 
eWOM’s påverkan på företaget. Studiens valda perspektiv skapar ett utrymme för företagen 
att förstå vikten av eWOM och dess påverkan på konsumenten. Detta då studien avser kunna 
bidra med insikten att engagemang i eWOM och tjänstekvalité är av relevans i dagens 
företagsvärld. För en övergripande bild av studiens valda forskningsstrategi se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Studiens sammanfattade forskningsstrategi 

Angreppssätt Kvantitativ 

Teoretisk ansats Deduktiv 

Kunskapsteoretisk inriktning Positivism 

Ontologisk inriktning Objektivism 

Perspektiv Företagsperspektiv 

 

2.9 Hypotes 
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Det är vanligt att forskningsprojekt med en kvantitativ utgångspunkt innehåller hypoteser 
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 45). Hypoteser är påståenden om relationer mellan variabler och 
utgör en form av vägvisning för forskarens del om hur den ursprungliga idén kan prövas (Bell 
& Waters, 2016, s. 48). Genom att pröva hypotesen ska den antingen kunna verifieras eller 
falsifieras, med andra ord bekräftas eller förkastas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 46). Vidare 
menar Olsson och Sörensen (2011, s. 46) att en förutsättning för att kunna driva en 
hypotesprövande undersökning är att det finns tillräckligt med kunskap inom området så att 
man från teorin kan härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. 
 
Ejvegård (2009, s. 39) bygger vidare på detta genom att konstatera att en hypotesprövning 
särskilt tillämpas i väl avgränsade uppsatser och är därmed av relevans för denna studie.  Då 
studien utgår ifrån en kvantitativ metod med deduktiv ansats och positivistisk inriktning 
kommer de hypoteser som ställs upp vara möjliga att prövas med syftet att kunna bekräftas 
eller förkastas. Hypoteserna kommer grundas i befintlig teori och vi anser att det finns 
tillräckligt med kunskap inom området för att bedriva en hypotesprövande undersökning.  
 

2.10 Litteratursök och val av teorier 

En litteratursökning innebär att man går igenom existerande litteratur i syfte att ta reda på 
vilka kunskaper och teorier i området som finns i dagsläget (Bryman, 2008, s. 113). I 
ett  forskningssammanhang avser litteratur allt tryckt material, som exempelvis böcker, 
rapporter samt artiklar där man vid sökning använder sig av ett antal nyckelord (Ejvegård, 
2009, s. 47). Vidare menar Ejvegård (2009, s. 90) att det är av stor vikt att författarna väljer 
sina nyckelord med en viss precision då det är via dessa man kan få fram de verk man är 
intresserad av. Syftet med genomgång av litteratur är att ta reda på vad som är forskat om i ett 
område, vilka begrepp och teorier som är relevanta, vilka metoder som används, kritik mot 
ämnesområdet samt vilken forskning som saknas (Bryman & Bell, 2013, s. 111). 
Litteratursökning kan dessutom tillföra bra argument till en studie och dess ämne.  
 
Med syfte att skapa en pålitlig teoretisk referensram för studien har källor valts ut från både 
vetenskapliga artiklar och studentlitteratur i varierat omfång. Den studentlitteratur som 
nyttjats i denna studie är främst använd i studiens metoddelar. Syftet med att begränsa 
användningen av kurslitteratur till metoddelarna är för att öka reliabiliteten. För att skapa 
tyngd i studien ligger istället fokuset på vetenskapliga artiklar. Kravet för användande av de 
vetenskapliga artiklarna har därmed varit att de ska vara fackgranskade. Samtliga källor som 
använts i studien är noggrant utvalda och anses vara relevanta och trovärdiga för studien. För 
att besvara studiens syfte har vidare tre huvudteorier identifierats som grund för studien med 
utgångspunkt från Parasuraman et al. (1988), Engel et al. (1968) och Erkan & Evans (2016). 
En del av de använda teorierna kan anses vara otidsenliga, t.ex. Beslutsprocessen av Engel et 
al. från 1968 och Shostack från 1977. Vi har valt att använda dessa teorier ändå på grund av 
dess originalitet och utbredda användning än idag.  
 
Litteratursökningen har skett via ett antal olika sökkanaler som funnits tillhanda via Umeå 
universitetsbibliotek; Google Scholar, Business Source Premier (EBSCO) och JSTOR. Vid 
litteratursökningen har studien utgått från ett antal engelska sökord:  
 
attitude, electronic word-of-mouth, companies in social media, consumer behavior, 
negative word-of-mouth, purchase intentions, service, service quality, social media, word-
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of-mouth 

 

2.11 Källkritik 

Studien har genomgående bearbetats med en källkritisk syn för att i största möjliga mån skapa 
en trovärdighet och objektivitet i texten. Ejvegård (2009, s. 71-73) menar på att det hör till 
forskarnas ansvar att överväga tillförlitligheten hos de använda källorna, där fyra punkter är 
av speciellt intresse att granska. Dessa är att; (1) ett äkthetskrav, (2) ett oberoendekrav, (3) ett 
färskhetskrav och (4) ett samtidighetskrav föreligger. Då studien till största grad baserats på 
vetenskapliga artiklar hämtade från olika sökmotorer som exempelvis JSTOR och Emerald 
Insight har även ett antal krav satts upp. För att bygga på trovärdiga källor där äkthetskrav 
ligger har studien valt att begränsa sina sökningar av insamlade artiklar till enbart 
fackgranskade tidskrifter.  
 
Då Johansson-Lindfors (1993, s. 89) vidare menar på att sekundärkällor kan ge en förvriden 
och tolkad bild av primärkällan har studien till största möjliga mån försökt undvika 
sekundärkällor för att se till att ett oberoendekrav föreligger. Ejvegård (2009, s. 71) menar att 
primärkällor generellt sett kan sägas vara bättre än sekundärkällor. Vidare diskuterar 
Johansson-Lindfors (1993, s. 89) att sekundärkällor kan användas i fall där de kan bedömas 
vara baserade på primärkällan. Denna studie har i största möjliga mån försökt undvika 
sekundärkällor, men i de fall där primärkällan inte återfunnits har sekundärkällor använts med 
tydlig referens. Anledningen till att dessa sekundärkällor använts trots Ejvegårds (2009, s. 71) 
kritik är att de anses vara trovärdiga samt nödvändiga för studien. 
 
Att ett färskhetskrav föreligger utgår från att det i allmänhet är bättre att basera sin studie på 
en nyare källa framför en äldre (Ejvegård, 2009, s. 72). Studien har i största möjliga mån 
utgått från just nyare källor framför äldre, men prioriterat primärkällan framför en nyare 
version i form av en sekundärkälla. I tre specifika fall har vi dock medvetet valt att använda 
oss av grundkällan till en teori även ifall en nyare version kan användas som primärkälla. Det 
handlar om Parasuraman et al. (1985), Engel et al. (1968) och Shostack (1977). Vi vill göra 
läsaren medveten om att vi som författare är medvetna om att källan kan anses vara gammal 
men menar att det finns ett syfte till detta val. Att använda originalkällan skapar enligt vår 
mening en tyngd och trovärdighet som uppdaterade versioner inte har. Originalen är i dessa 
fall de som flitigast använts i tidigare forskning och kommer därför även att stå som grund till 
denna studie.  
 
Som sista punkt nämner Ejvegård (2009, s. 73) samtidighetskravet. Detta krav innebär att ju 
närmre i tiden någonting återberättas desto mer detaljer och korrekt information delges. Detta 
beror på två faktorer: glömske- och förståelsefaktorn. Glömskefaktorn innebär att om man 
väntar en längre tid med att redogöra för en viss händelse så tenderar man att glömma detaljer. 
Förståelsefaktorn innebär att om man inte har upplevt en viss händelse så har man inte alla 
gånger möjlighet att göra en korrekt bedömning. Vi har i största möjliga mån gjort 
avvägningar om vilka artiklar vi valt att använda utifrån dessa två kriterier.  
 
Thurén och Strachal (2011, s. 18) menar på ett sista källkritiskt kriterium som innebär att en 
person med ett intresse i ett ämne kan vrida denna informationen mot sin fördel. Det kan då 
tänkas att personen i fråga låter sina intressen prioriteras framför sanningen, dock menar 
Alvesson och Sköldberg (2008, s. 224) att detta kriterium kan vara av lika mycket medveten 
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som omedveten karaktär och därigenom kan trovärdigheten variera. I denna studie har vi 
strävat efter att använda oss av erkända författare i området som kan antas behandla 
informationen objektivt utan försköning av materialet. Vi anser avslutningsvis att samtliga 
krav är behandlade och uppfyllda i studien.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
_______________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras de olika teorier som ligger till grund för att besvara studiens 
forskningsfråga och syfte. Dessa teorier kommer att genomsyra enkätens utformning och 
konstruktion, ligga till grund för studiens framtagna hypoteser samt vara en referensram i 
den slutliga diskussionen av resultatet. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanställning 
av existerande forskning på området, en konceptuell modell framtagen för att visa på studiens 
omfång och struktur samt studiens framtagna hypoteser. 
_______________________________________________________________ 
 

3.1 Tjänster och tjänstekvalité 

 
3.1.1 Vad är en tjänst? 
En tjänst definieras som något heterogent samt abstrakt då tjänsten produceras och 
konsumeras under samma tidpunkt och sedermera inte går att ta på (Prakash & Mohanty, 
2013, s. 1051). En tjänst skapas många gånger tillsammans med konsumenten (Prakash & 
Mohanty, 2013, s. 1051) och är med andra ord mer utav en prestation, handling och process 
än ett objekt och kan varken röras vid, sparas eller testas (Shostack, 1977, s. 73). 
 
3.1.2 Intangibility/tangibility spectrum 
Immateriella tillgångar såsom tid, erfarenhet och bemötande är inget man kan köpa för att 
fysiskt äga men bara för att en tjänst främst är abstrakt utesluter det inte konkreta inslag helt 
och hållet (Shostack, 1977, s. 73). Shostack (1977, s. 73) har tagit fram en modell som visar 
på att det finns ett spektrum av hur abstrakt eller konkret en tjänst är. Modellen visar att ju 
längre ut till höger en tjänst är desto mer abstrakt är den och ju längre ut till vänster tjänsten är 
desto mer konkret är den, se Figur 1. 

 
FIGUR 1. TANGIBILITY/ INTANGIBILITY SPECTRUM 

Källa: Shostack (1977) 
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Denna visuella modell speglar det faktum att en tjänst kan innehålla både abstrakta och 
konkreta inslag utan att försumma det ena eller det andra (Shostack, 1977, s. 74). Shostack 
(1977, s. 73-74) poängterar att det inte enbart är det abstrakta som skiljer en tjänst från 
produkter, de kan separeras genom fler faktorer som exempelvis om den är heterogen eller 
homogen, dess samtidiga produktion och konsumtion samt förgänglighet (Prakash & 
Mohanty, 2013, s. 1051). En annan faktor som kan tänkas skilja produkter och tjänster från 
varandra är påverkan från eWOM. På grund av att det är olika individer involverade vid olika 
tillfällen då en tjänst produceras och konsumeras ser även utfallet annorlunda ut från gång till 
gång (Parasuraman et al., 1985, s. 42). En tjänst kommer med andra ord uppfattas på flera 
olika sätt beroende på vilka som är involverade i processen. Då tjänster är förgängliga och 
därmed svåra att skapa sig en uppfattning om i förväg spelar andras utvärderingar genom 
eWOM en stor roll i konsumentens köpbeslut. Ju mer abstrakt en tjänst är desto större roll 
spelar därför eWOM för beslutet.  
 
Shostack (1977, s. 74) menar vidare att det är ovanligt med “rena” produkter eller tjänster då 
de flesta innehåller delar av båda. Shostack (1977) har inte med hotell i sin modell men det 
skulle kunna tänkas passa in i mitten på skalan, men aningen till höger. Hotell passar in i 
närheten av flygbolag (airlines) då det delar likheter i det materiella och immateriell på så sätt 
att en bokning inte övergår i någon fysisk äganderätt eller att man förbrukar det materiella 
helt och hållet så som det gör när man t.ex. äter på en restaurang. Hotellvistelser är som ovan 
nämnt ett exempel på en tjänst som innehåller inslag av både konkreta och abstrakta faktorer. 
En bokning av en natt på hotell innebär ett konkret inslag i form av den fysiska miljön och 
inredning i hotellrummet men även ett abstrakt inslag i form av service samt att man 
tillfredsställer behov såsom sömn och säkerhet. 
 
3.1.3 Tjänstekvalité 
Tjänstekvalité är inom forskningen ett diskuterat område som utvecklats som svar på den 
enorma tillväxten av tjänstebranschen och dess ökade betydelse för världsekonomin. Enligt 
SCB står serviceindustrin för 70% av Sveriges BNP (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2016b). 
På samma sätt som att det är svårt för konsumenten att uppfatta kvalitén på en tjänst så är det 
svårt för serviceleverantörer att uppfatta vad konsumenten upplever som bra tjänstekvalité.  
 
Hur kunder bedömer tjänster är en process som karaktäriseras av komplexitet och 
subjektivitet på grund av dess speciella egenskaper. En tjänst är som tidigare nämnt till stor 
del abstrakt då den många gånger består av flera skilda komponenter samt att produktion och 
konsumtion sker vid samma tidpunkt (Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). Tjänstekvalitét har 
av Zeithaml (1988, s. 3) definierats som kundens övergripande värdering eller bedömning av 
tjänstens fullkomlighet och suveränitet. Oliver (1981, s. 33) menar att en allmänt accepterad 
uppfattning om förväntningar är att konsumentens definition baseras på sannolikheten av 
förekomsten av positiva och negativa händelser utifrån ett visst beteende. I jämförelse 
definieras förväntningar, i litteraturen om tjänstekvalité, som konsumentens behov och 
önskemål, exempelvis vad de tycker att en tjänst bör erbjuda snarare än vad tjänsten ska 
erbjuda (Parasuraman, 1988, s. 17). 
 
Berry et al. (1988, s. 35) poängterar att det är konsumentens uppfattning av kvalitén som är 
det viktiga. Då det i slutändan är konsumentens upplevda tjänstekvalité som spelar roll är det 
viktigt att företaget förstår vad som skapar kvalité för konsumenten. Tjänstekvalité, som den 
uppfattas av konsumenter, grundas i en jämförelse med vad de anser att en tjänst bör erbjuda 
(deras förväntningar) och vad de uppfattar att företagen faktiskt erbjuder. Upplevd 
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tjänstekvalité ses därför som skillnaden mellan konsumentens uppfattningar och förväntningar 
(Berry et al., 1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 17).  
 
Förväntningar är ett subjektivt och komplicerat begrepp, något som gjort att definitionen av 
tjänstekvalité som skillnaden mellan förväntningar och den faktiska upplevelsen av en tjänst, 
har ifrågasatts. Enligt en studie av Babakus & Boller (1992, refererad i Buttle, 1996, s. 13) har 
det visat sig att kunder tenderar att uppskatta sina förväntningar högre än vad den faktiska 
upplevelsen av tjänsten levererar. Detta är då i linje med Parasuraman et al’s (1988, s. 17) 
argument att konsumenterna bygger sina förväntningar snarare på vad de tycker att en tjänst 
bör erbjuda än vad den faktiskt ska erbjuda.  
 
Som tidigare nämnt är en tjänst någonting abstrakt och heterogent då den levereras samt 
produceras vid samma tillfälle (Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051), vilket också gör den svår 
att generalisera och imitera. I och med tjänstens abstrakta karaktär kan kvalitén tänkas utgöra 
den dominanta faktorn för kundens utvärdering av tjänsten. Kvalité handlar i detta fall om 
kundens definition och det är med andra ord inte relevant vad företaget har för definition av 
kvalité (Berry et al., 1988, s. 37). Enligt Carman (1990, s. 33) definierar Zeithaml (1988) och 
Parasuraman et al. (1988) begreppet tjänstekvalité som skillnaden mellan kundens 
förväntningar på en tjänst och deras uppfattning om den upplevda tjänsten.  Modellen nedan 
indikerar på just detta, att upplevd tjänstekvalité är resultatet av konsumentens jämförelse 
mellan den förväntade och den upplevda tjänsten (Parasuraman et al., 1985, s. 48), se Figur 2.  
 

 
 

Figur 2. Service Quality 

Källa: Parasuraman et al. (1985; 1988)  
 
Förutom att modellen visar att konsumentens upplevda tjänstekvalité är ett resultat av en 
jämförelse mellan den förväntade och den upplevda tjänsten visar den även att dessa 
förväntningar och upplevelser bygger på ett antal bakomliggande faktorer (Parasuraman et al., 
1985, s. 47-48). WOM-kommunikation, individuella behov och tidigare erfarenheter menas 
ligga till grund för konsumentens förväntning på tjänsten samtidigt som denna förväntning 
tillsammans med upplevelsen av tjänsten bygger på fem dimensioner av tjänstekvalité 
(förklaras vidare i kap 3.1.4), något som tillsammans mynnar ut i en upplevd tjänstekvalité.  
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Vad som skiljer tjänstekvalité från kundnöjdhet har definierats på olika sätt av diverse olika 
forskare. Edvardsson et al. (2000, s. 920) gör i sin forskning ingen större skillnad på 
begreppen tjänstekvalité och kundnöjdhet medan Parasuraman et al. (1988, s. 16) å andra 
sidan anser att kvalité och kundnöjdhet är två distinkta konstruktioner. Upplevd tjänstekvalité 
är en allmän bedömning eller attityd mot tjänsten som helhet medan kundnöjdhet relaterar till 
en specifik händelse (Parasuraman et al., 1988, s. 16). Något som Parasuraman et al. (1985, s. 
16) konstaterar genom en undersökning är att det finns tillfällen då konsumenter varit 
tillfredsställda med en specifik tjänst men ändå inte känt att tjänsten varit av hög kvalité. 
Kvalité och kundnöjdhet kan med andra ord menas vara relaterade till varandra i den 
meningen att tillfredsställande händelser resulterar i en uppfattning om tjänstekvalitén över tid. 
Även Dabholkar et al. (2000, s. 140) och Oliver (1993, s. 425) argumenterar för att kvalité 
och kundnöjdhet är av två skilda konstruktioner. Schneider och White (2004, refererad i 
Prakash & Mohanty, 2013, s. 1053) säger att tjänstekvalité är konsumentens deskriptiva och 
faktabaserade bedömning av servicen i sig medan kundnöjdhet handlar om hur en service 
påverkar konsumenten känslomässigt. I denna studie kommer fokus ligga på tjänstekvalité. Vi 
tänker oss att kundnöjdhet är mer kopplat till vad som driver en konsument att skriva eWOM 
då kundnöjdheten baseras på en specifik händelse medan tjänstekvalitén är kopplad till en mer 
övergripande attityd till en tjänst.  
 
Differentiering är ett av de mest kraftfulla konkurrensverktygen för serviceföretag (Berry et 
al., 1988, s. 35) och idag är erbjudandet av tjänstekvalité ett viktigt inslag inom de flesta 
branscher för att differentiera sig från konkurrenter (Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051, 
1053). Då tjänster är förgängliga samt får olika utfall beroende på vilka som är delaktiga i 
genomförandet, är tjänstekvalité svårt att imitera för andra företag. Tjänstekvalité kan därmed 
bli en konkurrensfördel om man lyckas leverera och upprätthålla en bra nivå (Prakash & 
Mohanty, 2013, s. 1053). Förstår företagen vad konsumenten förväntar sig av den utlovade 
tjänsten kan de hålla sig i framkant och överträffa konsumentens förväntningar innan 
konkurrenten gör det.  
 
Då denna studie ämnar att undersöka den förväntade tjänstekvalitén kommer den faktiska 
tjänstekvalitén inte ges någon större uppmärksamhet. Den faktiska tjänstekvalitén är inte 
relevant då syftet med denna studie är att undersöka konsumentens köpintentioner som är 
steget före konsumenten kan skapa sig en uppfattning om den faktiska tjänstekvalitén. Det 
krävs att ett köp genomförs för att kunna mäta den faktiska tjänstekvalitén och att samma 
respondenter mäts både före och efter köpet, vilket inte är genomförbart inom ramen för 
denna studie. Vidare avser studien att undersöka inverkan från eWOM på förväntad 
tjänstekvalité samt bokningsintention och därav kommer studien varken inkludera personliga 
behov eller tidigare erfarenheter. För att tydliggöra studiens utgångspunkt se Figur 3 nedan.  
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Figur 3. Studiens fokusområde 

3.1.4 Tjänstekvaliténs olika dimensioner 
Parasuraman et al. (1988, s. 23) har genom fokusgrupper kunnat konstatera att konsumenter 
använder sig utav samma uppsättning av generella kriterier i sin utvärdering av tjänstekvalité, 
oavsett typ av tjänst. Därigenom har ett antal dimensioner identifierats för att beskriva 
tjänstekvalité och dessa dimensioner är; tillförlitlighet, benägenhet, försäkran, empati och 
fysisk miljö (Parasuraman et al., 1985, s. 47; Parasuraman et al., 1988, s. 16, 23), se Figur 4 
nedan.  
 

	  	  
Figur 4. Tjänstekvaliténs fem dimensioner 

 
De fem dimensionerna är framtagna utifrån vad konsumenterna själva anser vara viktigt för 
att uppleva tjänstekvalité och kan appliceras inom ett stort urval av 
tjänsteföretag.  Parasuraman (1988, s. 23) föreslog till en början tio dimensioner för att mäta 
tjänstekvalité inom olika branscher men sammanställde med tiden dessa till de fem 
ovanstående dimensionerna då flera av de ursprungliga tio dimensioner ansågs mäta samma 
sak. För att tydligare visa på detta kommer var och en av de fem identifierade dimensionerna 
att separat beskrivas nedan.      
 
Tillförlitlighet  
Förmågan hos företaget att utföra den utlovade tjänsten på ett pålitligt och noggrant sätt har 
påtagliga gånger inom forskningen visat sig vara den viktigaste av de fem dimensionerna för 
upplevd tjänstekvalité. Det handlar i stora drag om att företaget utför tjänsten som den var 
utlovad i form av leverans av tjänsten, pris i förhållande till vad man får för pengarna och 
tillhandahållandet av tjänsten (Berry et al., 1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 23; 
Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). Kunder köper vanligtvis inte en tjänst av ett företag som 
inte levererar vad de lovar. Denna dimension handlar i en hotellkontext om vad företaget 
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skapar för förväntningar via prissättning, bilder och information genom marknadsföring. Den 
potentiella hotellgästen kan genom att titta på tidigare gästers kommentarer skapa sig en egen 
förväntning beroende på huruvida pris, bilder och information från företaget stämmer överens 
med den tjänstekvalité tidigare gäster har upplevt utifrån denna dimension. 
 
Benägenhet  
Handlar om de anställdas benägenhet att hjälpa sina kunder att få snabbast möjliga service. 
Denna dimension betonar företagets förmåga att uppmärksamma och vilja att snabbt hantera 
kundens frågor, klagomål och/ eller problem. Benägenheten kommuniceras bland annat till 
kunden genom den väntetid som krävs för att få hjälp, svar på frågor eller få ett problem 
uppmärksammat. Det handlar dessutom om hur flexibel problemlösningen är för att fungera 
vid konsuments olika behov (Berry et al., 1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 23; Prakash 
& Mohanty, 2013, s. 1051). De anställdas benägenhet och vilja att hjälpa sina kunder kan 
visas på flera olika sätt. Det kan i en hotellkontext bl.a. visas genom den service och 
hjälpsamhet personalen visar på plats men också genom att i efterhand svara på eventuella 
kommentarer via sociala medier. Det handlar om att bemöta kunden väl genom att hålla en 
öppen konversation och vara benägen att hjälpa och finnas till hand. Att ha en bemannad 
reception dygnet runt kan vara ett sätt att visa på företagens benägenhet att finnas till hands. 
 
Försäkran  
Denna dimension handlar om huruvida de anställda är tillmötesgående, besitter nödvändig 
kunskap och skapar tillförlitlighet hos konsumenterna. De anställda ska utstråla en 
självsäkerhet och trovärdighet för att försäkra konsumenten om kvalitén på tjänsten. Denna 
dimension kan anses vara av större vikt i en kontext där kunden upplever en osäkerhet kring 
sin egen kunskap inom området och sin egen förmåga att utvärdera resultatet (Berry et al., 
1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 23; Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). För ett 
hotellföretag kan detta handla om vilken kunskap de anställda har om hotellet och dess rutiner. 
Att hotellpersonalen kan få gästen att känna sig trygg genom att besitta och visa goda 
kunskaper på de områden gästen känner sig osäker på sin egen kunskap, exempelvis 
brandrutiner, nödutgångar etcetera. . 
 
Empati 
Empati definieras som den omtänksamma och individbaserade uppmärksamhet företaget 
förser sina kunder med. Empati förmedlas via tjänster som är personligt anpassade för varje 
individ i syfte att skapa en känsla att varje kund är speciell och att deras problem är sedda och 
förstådda. Kunder vill känna sig uppmärksammad och viktig av företaget som ska förse dem 
med en tjänst. Denna dimension ger ofta mindre företag ett försprång då de kan lära känna 
sina kunder på ett personligare plan än vad större företag har möjlighet med (Berry et al., 
1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 23; Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). För hotell 
innebär detta att personalen uppmärksammar återkommande gäster och visar empati då 
oförutsägbara händelser inträffar.  
 
Fysisk miljö 
Påtagligheten handlar om den fysiska miljön i tjänsteföretaget, som exempelvis lokaler och 
utrustning samt självaste personalen. Denna dimension behandlar det kunden kan se och ta på 
och som i sin tur kan ha en inverkan i hur de upplever tjänstens kvalité (Berry et al., 1988, s. 
37; Parasuraman et al., 1988, s. 23; Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). Hotell är ett exempel 
på servicebransch som involverar just denna dimension då det handlar om en kund som aktivt 
besöker företaget i dess fysiska miljö. Det är därför av vikt för hotellet att visa på renlighet, 
modernitet och ha personal som uppfyller de krav som är ställda av hotellet. Denna dimension 
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skulle dessutom kunna antas vara av större vikt inom hotellbranschen än andra branscher då 
det återigen handlar om att byta hem för en natt  vilket vi tänker oss höjer kraven på de 
fysiska miljön. Callan (1996; refererad i Lockyer, 2005, s. 482) stärker detta antagande 
genom sin studie som visar på att just renligheten, i dess olika former, har identifierats som 
den viktigaste faktorn inom flertalet studier. Renlighet är en av faktorerna inom den fysiska 
miljön.  
 
3.1.5 Att mäta upplevd tjänstekvalité 
För att kunna testa hypoteser kring upplevd tjänstekvalité krävs det att detta går att mäta på 
något sätt. Parasuraman et al. (1988, s. 25) har utifrån de fem dimensionerna: tillförlitlighet, 
benägenhet, försäkran, empati och fysisk miljö, utvecklat mätinstrumentet SERVQUAL för 
att kunna mäta upplevd tjänstekvalité inom servicebranschen. Parasuraman et al. (1985, s. 44) 
har utvecklat en gap theory där de identifierat fem gap som förekommer i olika organisationer 
mellan den generella uppfattningen av tjänstekvalitén och arbetsuppgifterna som är 
associerade med leveransen av tjänstekvalitén. De menar vidare att dessa gap kan leda till 
svårigheter för företagen i dess leverans av tjänstekvalité. Mätinstrumentet SERVQUAL 
bygger på deras gap theory där ett av gapen visar på att konsumentens helhetsbedömning av 
tjänstekvalité bestäms av hur stort gapet är mellan deras förväntningar och uppfattningar av 
faktisk tjänstekvalité (Lee & Cunningham, 2001, s. 115).  
 
SERVQUAL har flera olika tillämpningsområden och kan hjälpa ett brett utbud av 
tjänsteföretag (Parasuraman et al., 1988, s. 36). SERVQUAL kan bland annat användas för att 
bestämma vilken betydelse som de fem dimensionerna har på konsumentens totala 
uppfattning av tjänstens kvalité (Parasuraman et al., 1988, s. 31). Vidare menar Parasuraman 
et al. (1988, s. 36) att instrumentet kan vara till hjälp för att identifiera områden med behov att 
få ledningens uppmärksamhet för att förbättra tjänstekvalitén inom olika områden där det 
finns behov för det.  
 
SERVQUAL instrumentet har fått stor kritik dels för att den är för generell då den passar in 
på en mängd olika typer av branscher och dels då där antas att kundens förväntningar är 
konstanta (Carman, 1990, s. 50). Carman (1990, s. 49) menar vidare att förväntningar 
förändras desto mer bekant en kund blir med tjänsten. Då denna studie ämnar att undersöka 
hur negativa kommentarer via sociala medier påverkar konsumentens förväntade 
tjänstekvalité och köpintentioner innan den upplevda tjänstekvalitén kommit in i bilden har 
SERVQUAL som mätinstrument inte använts mer än som inspiration till enkätfrågor.  
 
3.1.6 Zone of tolerance 
Förväntningar är något vi alla har när vi ska testa en tjänst för första gången. Enligt Chen 
(2014, s. 262) kan dessa förväntningar delas upp i två olika nivåer: önskad service (desired 
service) och tillfredsställande service (adequate service). Önskad service är den ideala 
servicen en konsument kan tänka sig medan en tillfredsställande service är den lägsta 
tänkbara nivån på vad konsumenten tolererar (Chen, 2014, s. 263). Teorin Zone of tolerance 
kommer ursprungligen från Parasuraman et al. (1991; refererad i Chen, 2014, s. 263) och 
handlar om i vilken utsträckning konsumenter är villiga att acceptera att tjänster skiljer sig åt 
beroende på vem, när och hur en tjänst levereras. Teorin uppskattar skillnaden mellan en 
uppfattad service (perceived service) och en önskad service samt hur en uppfattad service 
kan  skilja sig från en tillfredsställande service. Skillnaden mellan den uppfattade servicen och 
den önskade servicen kallas service superiority (Chen, 2014, s. 263) vilket innebär att 
tjänsteleverantören har lyckats överträffa konsumentens förväntningar. Skillnaden mellan den 
uppfattade servicen och tillfredsställande service kallas service adequacy (Chen, 2014, s. 263) 
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vilket innebär att tjänsteleverantören har presterat på en lägre nivå än vad konsumenten 
förväntat sig. Denna toleranszon ser olika ut från individ till individ och från situation till 
situation (Wilson et al., 2012, s. 55). På grund av tjänsters heterogena egenskaper och 
förgänglighet samt människors olika behov och personlighet kommer tjänster inte uppfattas 
på samma sätt av alla. Det finns många faktorer som påverkar vilket toleranszon en individ 
har (Wilson, 2012, s. 55). Några faktorer som kan tänkas ha en stor inverkan på toleranszonen 
är eWOM och det antal personer tjänsten omfattar. Enligt Wilson et al. (2012, s. 56) tenderar 
konsumenter att ha en lägre tolerans när det gäller tillförlitligheten (t.ex. brutna löften) hos en 
tjänst än andra faktorer (Wilson et al., 2012, s. 56) Att toleranszonen skiljer sig åt hos 
konsumenterna är en av anledningarna till att två företag som erbjuder samma typ av tjänst 
kan vara verksamma på samma marknad men ändå leverera olika nivåer av service och ha 
nöjda kunder (Wilson et al., 2012, s. 53), till exempel 5-stjärniga vs. 2-stjärniga hotell.   
 

3.2 Word-of-Mouth och elektronisk Word-of-Mouth 

Word-of-mouth (WOM) definieras som en muntlig person-till-person kommunikation mellan 
en sändare och en mottagare (Abrantes et al., 2013, s. 1068; Lee & Youn, 2009, s. 473) och 
har sedan en lång tid tillbaka setts som en av de mest inflytelserika formerna av 
marknadsföring (Anderson, 1998, s. 6). Det är tack vare dess starka inflytande på 
konsumentens attityder samt beteendemönster kring köpbeslutsprocessen som WOM erkänts 
som en av de huvudsakliga drivkrafterna på marknaden (Gupta & Harris, 2008, s. 1041; 
Hennig-Thurau & Walsh, 2004, s. 51-52; Sweeney et al., 2011, s. 237).  
 
Idag sker WOM på två olika sätt, som ovan nämnd person-till-person kommunikation men 
även via internet som då kallas elektronisk Word-of-Mouth (eWOM). Elektronisk word-of-
mouth (eWOM) handlar om att potentiella, faktiska eller tidigare konsumenter ger positiva 
alternativt negativa redogörelser om produkter eller tjänster utifrån egna upplevelser, som 
sedan görs tillgängligt för ett stort antal av människor via internet (Hennig-Thurau & Walsh, 
2004, p. 39). Berezan et al. (2015, s. 200) argumenterar också för att eWOM är den mest 
inflytelserika delen i marknadsföringsmixen, detta på grund av att eWOM genereras av 
kunderna och erbjuder därför en kvalité och trovärdighet som inte nödvändigtvis erhålls 
genom andra medier.  
 
Även om eWOM är lik den traditionella versionen av WOM så har den några unika 
egenskaper. eWOM uppenbarar sig oftast mellan människor med liten eller ingen relation till 
varandra och man kan därav även vara anonym (Sen & Lerman, 2007, s. 90). Vidare är en av 
de största skillnaderna i karaktärsdragen mellan WOM och eWOM att informationen i den 
sistnämnda är bestående och mer lättillgänglig (Barreto, 2014, s. 638; Cheung & Thadani, 
2012, s.462). Med detta menas att eWOM lagras och sparas på internet på obestämd tid till 
skillnad från traditionell WOM som inte dokumenteras på samma sätt. Skillnaderna ligger 
främst i att internet frigör gränser som finns gällande geografiska platser och tidszoner som 
annars existerar samt att eWOM är en flervägskommunikation som kan spridas oberoende av 
tid och rum (Barreto, 2014, s. 638; Cheung & Thadani, 2012, s. 462). Det finns dessutom 
större möjligheter att se och jämföra en stor skala kommentarer och recensioner under en 
begränsad tid med eWOM jämfört med vanlig WOM. Barreto (2014, s. 646) poängterar 
vidare att de båda definitionerna, WOM och eWOM, inte är identiska men då de tjänar 
samma syfte, att sprida information, kan de ses som komplement till varandra. Det ena 
utesluter inte det andra. Vi har valt att använda forskning kring WOM även när vi pratar om 
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eWOM då vi anser att skillnaderna ligger i till exempel hur informationen sprids och vilka 
plattformar de sprids på men att själv syftet med både WOM och eWOM är detsamma.  
 
Det finns enorma möjligheter för åsikter att spridas via internets alla olika plattformar. Det 
faktum att det finns en möjlighet för konsumenten att vara anonym har enligt Goldsmith och 
Horowitz (2006, s. 5) visat sig ge konsumenterna en möjlighet att mer bekvämt sprida sina 
åsikter online utan att tvingas avslöja sin identitet. Sociala medier innehåller en stor mängd 
eWOM direkt genererat från kunderna. Detta är information som ger hotellen en stor 
möjlighet att förstå sin marknad utifrån olika grupper av potentiella gäster (Liu et al., 2013, s. 
369-370). Det råder dock vissa tveksamheter bland forskare kring huruvida eWOM är 
trovärdig eller inte. Cheung och Thadani (2012, s. 462) ifrågasätter trovärdigheten hos 
eWOM då avsändaren av informationen inte alltid är känd för läsaren. Chu och Choi (2011, s. 
265) invänder med att säga att utvecklingen av sociala medier har lett till minskad anonymitet 
och därmed bidragit med att öka trovärdigheten av information som kommer ifrån eWOM. 
Trovärdigheten är en definitionsfråga och skiljer sig åt beroende på plattform och individ.  
 
Morgan et al. (2003, s. 290) noterade i sin forskning att negativ eWOM kan ha en kraftig 
påverkan på ett företags image, då missnöjda gäster enkelt kan sprida sina negativa 
erfarenheter vidare till andra gäster online. Sen och Lerman (2007, s. 90) menar även på att 
individer tenderar att lägga mer uppmärksamhet på negativ information framför positiv då 
negativ är mer framträdande och att individer tenderar att lita mer på den negativa 
informationen. Men negativ eWOM behöver inte alltid vara någonting dåligt. Berger et al. 
(2010, s. 815) argumenterar för att negativa kommentarer kan öka köpintentionerna hos 
konsumenter genom att de negativa kommentarerna ökar medvetenheten kring produkten. 
Den genomförda studien visade att negativa kommentarer har en positiv effekt på 
köpintentioner och försäljning när igenkänningsfaktorn kring varumärket är låg men en 
negativ effekt när det är ett välkänt varumärke (Berger et al., 2010, s. 824). Berger et al. (2010, 
s. 824) menar vidare att en negativ kommentar bleknar med tiden men igenkänningen av 
varumärket består. Kim et al. (2016, s. 412) menar i sin forskning att det kan räcka med 
negativ eWOM från en enda konsument för att förstöra ett varumärke. Detta innebär att när 
negativ eWOM slår rätt så kan det få positiva effekter medan ett felslag kan leda till stora 
konsekvenser. Mycket handlar om tid, plats och vem det är som läser kommentarerna. Detta 
visar vikten på att företagen arbetar aktivt med eWOM för att kunna fånga upp och minimera 
konsekvenserna. Genom att lyssna på den eWOM som cirkulerar skapas möjligheter för 
ledningen att utvärdera deras operativa strategier och utföranden (Jeon & Jeong, 2008, s. 136-
137). Genom att hålla sig uppdaterad och följa vad som cirkulerar kan företag fånga upp 
konsumentens åsikter som kanske inte hade kommit fram på annat sätt samt få en möjlighet 
att identifiera utvecklingsområden.  
 

3.3 Sociala medier 

Sociala medier är ett utmärkande drag i dagens digitala samhälle (Abrantes et al., 2013, s. 
1068). Sedan 2010 har det dagliga användandet av sociala medier inom Sveriges gränser 
nästan fördubblats, från 28% till 58%, där kvinnor i åldrarna 16-35 är de mest aktiva 
användarna (Alexanderson et al., 2016, s. 44-45). Sociala medier inkluderar en mängd olika 
kommunikationskanaler för både konsumenter och företag där information sprids och används 
i flera olika syften. Sociala medier är lättillgängliga, enkla att använda och når ut till ett stort 
antal människor och företag (Berthon et al., 2012, s. 263). Syftet med sociala medier är att ge 
människor en plattform för kommunikation och interaktion mellan varandra men även ge 
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människor möjligheten till allmänna informationssökningar (Cader & Tenaiji, 2013, s. 558). 
Det är i första hand ett verktyg till fördel för konsumenten (Berthon et al., 2012, s. 263) men 
kan även skapa värde för företag som är aktiva på dessa kanaler. Cader och Tenaiji (2013, s. 
558) menar att sociala medier ger företag möjligheten att marknadsföra sina produkter och 
tjänster likväl som att interagera med sina konsumenter. Gradvis har användandet av tv, radio 
och tidningar för att dela information minskat till fördel för sociala medier (Sjöberg, 2010; 
citerad i Osatuyi 2013, s. 2623). 
 

3.4 Information Acceptance Model (IACM) 

I en studie gjord av Erkan och Evans (2016, s. 51-52) föreslår författarna en modell kallad 
Information Acceptance Model (IACM) för att undersöka hur eWOM i sociala medier har en 
påverkan på konsumentens köpintentioner. Modellen menar att influenserna från eWOM i 
sociala medier inte bara beror på egenskaperna i information från eWOM utan även på 
konsumentens attityd mot information via eWOM. Den föreslagna modellen visar en mer 
övergripande bild genom att överväga konsumenternas beteende tillsammans med 
egenskaperna hos informationen inom samma modell.  
 
Modellen är en utveckling på den tidigare modellen Information adoption model (IAM) och 
baseras på IAM tillsammans med relaterade komponenter från Theory of reasoned action 
(TRA) (Erkan & Evans, 2016, s. 48). IAM består av fyra viktiga komponenter (argument 
quality, source credibility, information usefulness & information adoption) som tillsammans 
förklarar hur människor påverkas av eWOM via sociala medier.  IAM är en teori som blivit 
kritiserad på grund av att den enbart fokuserar på informationens egenskaper och inte tar 
hänsyn till påverkan från konsumentens attityd mot informationen (Erkan & Evans, 2016, s. 
49). För att kompensera denna förlust menar Erkan och Evans (2016, s. 49) att delar av TRA 
visat sig vara användbara som komplement. Detta genom att använda de två komponenter 
(attitude & behavioral intention) från modellen som kan relateras till konsumentens attityd 
och beteende mot informationen. Modellen IAM förklarar med andra ord egenskaperna hos 
eWOM information medan relaterade komponenter av TRA representerar konsumentens 
beteende samt attityd mot informationen via eWOM (Erkan & Evans, 2016, s. 49).  
 
Genom förlängningen av den tidigare modellen IAM med relaterade komponenter av TRA 
har Erkan och Evans (2016, s. 50) alltså utvecklat den nya modellen IACM som testar; 
informationens kvalité, trovärdighet, användbarhet och anpassning samt behovet och attityden 
mot information som en del i processen för att skapa sig en köpintention. Dessa komponenter 
förklarar vilka delar av information från eWOM via sociala medier som har en inverkan på 
konsumenters köpintentioner. IACM menar på att informationen från eWOM i sig inte kan 
förklara konsumentens köpintentioner, utan att konsumentens attityd mot informationen också 
behöver inkluderas i utvärderingen. Med andra ord har hänsyn tagits både till eWOM’s 
egenskaper och konsumentens attityd mot eWOM vid utvecklingen av IACM. Vidare antyder 
grundarna till modellen att IACM skapar en större förståelse för eWOM genom att belysa de 
bakomliggande faktorerna av hur information via eWOM på sociala medier influerar 
konsumenternas köpintentioner (Erkan & Evans, 2016, s. 52). I denna studie kommer vi 
vidare att referera till attityd mot eWOM när vi diskuterar både eWOM’s egenskaper och 
konsumentens attityd mot eWOM. 
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Figur 5. IACM-Modellen 

Källa: Erkan & Evans (2016) 
 
På grund av att egentligen vem som helst kan engagera sig och skriva eWOM på sociala 
medier har kvalitén på informationen och trovärdigheten i det som skrivs fått större betydelse 
(Xu, 2004, s. 136, 143). Tidigare forskning har funnit stöd för att kvalitén (Lee & Shin, 2014, 
s. 365; Park et al., 2007, s. 140-141) och trovärdigheten (Prendergast et al., 2010, s. 700-702) 
på recensioner online har en positiv inverkan på konsumenters köpintentioner.  
 
Med information usefulness syftar man till konsumentens perception att användandet av ny 
information kommer underlätta beslutsprocessen (Cheung et al., 2008, s. 233). Erkan & Evans 
(2016, s. 50) menar på att informationens användbarhet är en av huvudfaktorerna som 
påverkar både huruvida konsumenten anpassar sig efter informationen och om det i slutändan 
leder till en köpintention. Detta då människor tenderar att utnyttja informationen när de anser 
att den är användbar.  
 
Tidigare forskning har kritiserat modeller som använt sig av det faktiska köpbeteendet istället 
för köpintentioner då de menar på att det slutgiltiga köpet kan påverkas av externa faktorer 
och därav inte har en koppling till själva intentionen att köpa (Bagozzi, 2007, s. 269; Sun & 
Morwitz, 2010, s. 356). I denna modell har Erkan & Evans (2016, s. 49) därför avsiktligen 
använt sig av konsumentens köpintentioner istället för det faktiska köpbeteendet då de menar 
på att avsikten att köpa inte alltid leder till ett faktiskt köp. Ett antagande som även denna 
studie kommer att utgå ifrån.  
 

3.5 Konsumentens beslutsprocess 

För att förstå hur negativ eWOM via sociala medier har en påverkan på konsumentens 
bokningsintentioner samt förväntning på tjänstekvalitén vid val av hotell har vi valt att titta på 
konsumentens beslutsprocess.  
 
Det har länge diskuterats kring hur konsumentens beslutsprocess fungerar (Sirakaya & 
Woodside, 2005, s. 815). I slutet av 70-talet tog Lussier och Olshavsky (1979, s. 164) fram en 
beslutsprocess bestående av två steg. I processens första steg gör konsumenten en allmän 
sökning av tillgänglig information kring möjliga alternativ för att därefter sortera ut det som 
anses vara mest relevant för en fortsatt utvärdering. I det andra steget tar konsumenten ett 



	   29	  

slutgiltigt beslut baserat på utvärderingen av informationen kring de potentiella alternativ som 
tagits fram i processens första steg.  
 
Häubl och Trifts (2000, s. 4) menar att konsumenter inte alltid har möjlighet att utvärdera alla 
möjliga alternativ på djupet vid en beslutsprocess och argumenterar därför också för 
beslutsfattande som en tvåstegsprocess för att nå ett slutgiltigt beslut. I likhet med Lussier och 
Olshavsky (1979) visar även Häubl och Trifts (2000, s. 4) på ett första steg där konsumenten 
vanligtvis skannar omgivningen för att identifiera ett antal möjliga alternativ, för att i andra 
steget utvärdera dessa mer djupgående genom att väga dem mot varandra och slutligen 
komma fram till ett slutgiltigt köpbeslut.  
 
En väsentlig del i konsumentens beslutsprocess anses vara informationssökningen. Gabbott 
och Hogg (1994, s. 314) menar på att det finns två källor för konsumentens 
informationssökning, där vi antingen söker efter informationen internt eller externt.  Det är 
när den interna sökningen, som sker via konsumentens egna minnen och erfarenheter, inte 
räcker till som konsumenten påbörjar en extern sökning av information (Gabbott & Hogg, 
1994, s. 314-315). En extern sökning innebär att kunden söker information från andra håll än 
från sitt egna medvetna, det kan handla om erfarenheter från närstående eller kommentarer 
från andra människor på sociala medier. En informationsprocess som Bettman et al. (1998, s. 
189) menar kan variera i storlek och omfång beroende på vad det är som informationen ska 
användas till och vilket köp det gäller.  
 
Sirakaya och Woodside (2005, s. 817) menar vidare på att det finns en annan representation 
av konsumentens beslutsprocess än den tidigare nämnda tvåstegsprocessen, nämligen en 
beslutsprocess i fem steg som tidigt representerats i olika former av Howard och Sheth (1969), 
Nicosia (1966) och Engel et al. (1968). Engel et al. (1968, s. 47) står för den mest frekvent 
refererade definitionen i litteraturen, där han menar på att beslutsprocessen är en komplicerad 
process bestående av fem steg; 1) problemidentifiering, 2) informationssökning, 3) värdering 
av alternativ, 4) beslut och 5) utvärdering av beslut. 
 
Den gemensamma nämnaren för ovanstående beskrivningar av konsumentens 
köpbeslutsprocess är att de allihopa belyser informationssökningen som en väsentlig del i 
beslutsfattandet. Eftersom Engel et al’s (1968) definition anses vara den mest refererade 
tolkningen av köpbeslutsprocessen kommer denna femstegsprocess att vara utgångspunkt 
i  studien. För att ge ett övergripande helhetsperspektiv av delarna i köpbeslutsprocessen 
kommer dessa att beskrivas djupgående steg för steg, men då studien främst kommer att 
fokusera på processens andra, tredje och fjärde steg, informationssökandet, värderingen av 
informationen och beslut tas, kommer dessa att läggas större vikt vid. För beslutsprocessen se 
Figur 6 nedan. 
 

	  
Figur 6. Beslutsprocessen 

Problemupptäckt 
Engel et al. (1968, s. 46) menar på att processen startar genom att konsumenten identifierar ett 
problem eller att ett problem uppstår som behöver lösas och agerar därefter. För att härleda 
denna process till studien kan det till exempel vara en konsument som är på besök i en ny stad 
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utan att ha någonstans att övernatta, ett problem har därmed uppstått. Konsumentens 
problemupptäckt resulterar i att köpbeslutsprocessen nu är i gång.  
 
Informationssökande 
När ett problem är identifierat har konsumenten oftast få alternativ för att kunna lösa 
problemet och behöver därför söka information (Engel et al., 1968, s. 48). 
Informationssökning anses vara en väsentlig del i konsumentens beslutsprocess (Engel et al., 
1968, s. 48) och kan tänkas ha fått en ännu större betydelse idag då tillgången till information 
också har ökat genom sociala mediers uppkomst (Cheung & Thadani, 2012, s. 1041; 
Henning-Thurau & Walsh., 2004, s. 39). Det finns idag mer information att ta del av. Detta 
betyder dock inte att konsumenten kommer ta del av all tillgänglig information. Ur studiens 
perspektiv skulle detta kunna vara då konsumenten börjar sitt informationssökande av utbudet 
av hotell i staden gästen ska besöka. Sökandet sker digitalt via sociala medier likt Facebook 
och Instagram men även hotellens hemsidor, Tripadvisor och Hotels.com.  
 
Värdering av informationen 
Efter att konsumenten har tagit del av information värderas alternativen och ställs mot 
varandra. Det är i detta steg som fördelar och nackdelar med de olika alternativen diskuteras 
utifrån tillgänglig information (Engel et al., 1968, s. 48). Joseph et al. (1999, s. 183-184) 
menar även han att konsumentens beslutsfattande påverkas av konsumentens värdering av 
olika attribut av en tjänst och huruvida dessa attribut anses som viktiga eller inte.  
 
Kopplat till studien kan man här se att konsumenten har tagit del av information från eWOM 
via sociala medier om de olika hotellen som finns i staden. Konsumenten har redan i 
informationssökandet sorterat utifrån vad som är intressant i beslutsfattandet. I 
värderingssteget börjar konsumenten sortera mer men då utifrån andra faktorer, till exempel 
vilka kommentarer det är som styr mer än andra samt vilka källor personen i fråga anser vara 
mest trovärdiga. De alternativ som finns kvar vägs mot varandra och det är mellan dessa som 
nu fördelar och nackdelar sedan värderas.   
 
Beslut tas 
Engel et al. (1968, s. 49) menar att föregående steg antingen kan leda till att konsumenten 
beslutar sig för att genomföra köpet eller här tar beslutet att ett köp inte ska genomföras. Det 
skulle med andra ord vara i detta steg som konsumenten skapar en bokningsintention, beslutar 
sig för att genomföra köpet och bokar hotellet.  
 
Utvärdering av beslutet 
Det sista steget i beslutsprocessen består av en utvärdering av det beslut som tagits. Här 
funderar konsumenten över huruvida det var ett bra alternativt mindre bra beslut. I ett 
hotellperspektiv skulle detta vara då konsumenten, efter sin hotellvistelse, går in på sociala 
medier och kommenterar samt utvärderar sin upplevelse.  
 
Fortsättningsvis kommer denna studie ha sin utgångspunkt i steg två, tre och fyra i 
beslutsprocessen från Engel et al. (1968), vilka är informationssökning, värdering av 
alternativ och att beslut tas. Detta då studien ämnar undersöka hur tidigare hotellgästers 
negativa kommentarer på sociala medier påverkar konsumentens bokningsintentioner samt 
den förväntade tjänstekvalitén, vilket är en påverkan som sker i konsumentens 
informationssökande samt värderingen av information. Då konsumenten befinner sig i det 
stadiet där de söker efter information om ett hotell via sociala medier anser vi inte att steg ett, 
problemupptäckt, är av relevans för studien då ett problem redan är identifierat och 
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informationssökandet är igång. Studien ämnar vidare inte att ta reda på vilket specifikt beslut 
konsumenten ska ta, utan enbart dess intention till ett beslut. Därav har även det femte steget 
uteslutits då studien inte ämnar undersöka efterköpsbeteende och uppkomsten av eWOM, 
utan enbart dess påverkan. Detta leder oss ner till att steg två, tre och fyra i beslutsprocessen 
är relevanta men med en modifieringen av namnet på steg fyra som bokningsintention istället 
för beslut tas. 

 
Figur 7. Steg i beslutsprocessen relevanta för studien 

3.6 Sammanställning av studiens huvudsakliga teorier 

För att ge läsaren en inblick i studiens huvudsakliga teorier har dessa sammanställts i Tabell 3 
nedan. 
 
Tabell 3. Sammanställning av studiens huvudsakliga teorier 

Författare  Titel Årtal  Författare  Titel Årtal 

Barreto, A.M. The word-of-mouth 
phenomenon in the social 
media era. 

2014  Erkan, I. & 
Evans, C. 

The influence of eWOM 
in social media on 
consumer’s purchase 
intentions: An extended 
approach to information 
adoption 

2016 

Berry, L.L., 
Parasuraman, A. 
& Zeithaml, 
V.A., 

The service-quality puzzle 1988  Parasuraman, A., 
Zeithaml,V.A. & 
Berry, L.L., 

A Conceptual Model of 
Service Quality and Its 
Implications for Future 
Research 

1985 

Chen, K.Y. Improving importance-
performance analysis: The 
role of the zone of 
tolerance and competitor 
performance. The case of 
Taiwan’s hot spring hotels 

2014  Parasuraman, A., 
Zeithaml,V.A. & 
Berry, L.L., 

SERVQUAL: a multiple-
item scale for 
measuring consumer 
perceptions of service 
quality 

1988 

Cheung C.M.K. 
& Thadani, 
D.R.  

The impact of electronic 
word-of-mouth 
communication: A 
literature analysis and 
integrative model 

2012  Prakash, A. & 
Mohanty, R.P 

Understanding service 
quality 

2013 

Engel, J.F, 
Kollat, D.T, & 
Blackwell, R.D. 

Consumer Behavior 1968  Shostack, G.L., Breaking free from 
product marketing 

1977 
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Syftet med denna studie är att ta reda på hur konsumentens bokningsintentioner påverkas av 
tidigare hotellgästers negativa eWOM utifrån den förväntade tjänstekvalitén samt 
konsumentens attityd mot eWOM vid val av hotell. Utifrån detta teorikapitel har tre 
huvudteorier identifierats. Då studiens syfte är att studera den förväntade tjänstekvalitén anses 
Parasuraman et al’s (1988) teori om tjänstekvalité vara relevant. Studien ämnar att utgå från 
de fem dimensioner av tjänstekvalité som finns nämnda i teorin. Då studien även vill ta reda 
på hur en konsuments bokningsintentioner kan påverkas anses konsumentens beslutsprocess 
av Engel et al. (1968) vara en bra utgångspunkt och är därför inkluderad i studiens teoridel. 
Konsumentens beslutsprocess beskriver den process en konsument genomgår vid val av köp. 
Här kommer studien fokusera på de tre delarna i processen som anses ha en indirekt påverkan 
på konsumentens bokningsintentioner, nämligen informationssökning, värderingen av 
informationen och beslut tas. Beslutsprocessen är relevant i studien då en uppfattning kan fås 
av hur konsumenten tar till sig samt värderar information och hur denna information i sin tur 
kan påverka valet av hotellnatt. Som komplement till denna teori kommer information 
acceptance model (IACM) av Erkan och Evans (2016) att vara av stor vikt. Modellen 
undersöker hur eWOM i sociala medier har en påverkan på konsumentens köpintentioner. 
IACM menar på att influenserna från eWOM i sociala medier inte bara beror på egenskaperna 
i informationen från eWOM utan också på konsumenternas attityd mot informationen. Detta 
är relevant till studien i och med att vi vill se hur konsumentens attityd till informationen 
påverkar den förväntade tjänstekvalitén och bokningsintentionen.  
 
Detta har lett fram till ett framtagande av studiens tre hypoteser, se tabell 4.  
 
Tabell 4. Sammanställning av studiens hypoteser 

Ha1: Det finns ett samband mellan attityden mot eWOM 
och effekten av negativ eWOM 

 
H01: Det finns inget samband mellan attityden mot eWOM 

och effekten av negativ eWOM 

 
Ha2: Det finns ett samband mellan nivån på den förväntade tjänstekvalitén 

och effekten av negativ eWOM 
 

H02: Det finns inget samband mellan nivån på den förväntade tjänstekvalitén 
och effekten av negativ eWOM 

 

Ha3: Det finns ett samband mellan effekten av negativ eWOM 
och bokningsintentionen av hotell 

 
H03: Det finns inget samband mellan effekten av negativ eWOM  

och bokningsintentionen av hotell 
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3.7 Konceptuell Modell 

För att visa hur de teorier och modeller som presenterats i den teoretiska referensramen 
förhåller sig till varandra har vi tagit fram en konceptuell modell för arbetet samt inkluderat 
de hypoteser som framställts för studien. Vi vill mäta sambandet mellan konsumentens attityd 
mot eWOM och effekten av negativ eWOM (H1), sambandet på nivån på konsumentens 
förväntade tjänstekvalité och effekten av negativ eWOM (H2) samt sambandet mellan 
effekten av negativ eWOM och konsumentens bokningsintention av hotell (H3).  
 
De författare som står nämnda i den konceptuella modellen är de författare vars teorier vi 
huvudsakligen använt oss av från den teoretiska referensramen. Fler författare är med andra 
ord nämnda i den teoretiska referensramen men den konceptuella modellen utgår från de 
författare som representerar vardera av våra huvudsakliga teorier. 
 
Attityden mot eWOM bygger på Erkan & Evans (2016) teori om att attityden mot eWOM, i 
form av kvalité, trovärdighet samt behovet av information, skrivet på sociala medier påverkar 
konsumentens köpintention, vilket har mynnat ut i hypotes 1. Med denna hypotes vill vi 
undersöka om konsumentens attityd mot eWOM påverkar huruvida konsumenten tar till sig 
av negativa kommentarer som skrivs om hotell via sociala medier eller inte. Parasuraman et 
al’s (1988) teori om tjänstekvalité samt Erkan & Evans (2016) teori om attityd mot eWOM 
har mynnat ut i hypotes 2 där vi vill undersöka om konsumentens generella uppfattning om 
vad de värdesätter vid val av hotell har en påverkan på om de tar till sig av negativa 
kommentarer som skrivs om hotell via sociala medier eller inte. Hypotes 3 har vuxit fram ur 
Erkan & Evans (2016) teori och Engel et al’s (1968) beslutsprocess och ämnar att undersöka 
om konsumenten efter att ha läst en negativ kommentar skapar en bokningsintention eller inte.  
 
Vi har även valt att lägga tjänstekvaliténs fem dimensioner i det perifera för att förklara den 
förväntade tjänstekvalitén. Dessa fem dimensioner kommer in i den förväntade tjänstekvalitén 
då de olika hotellattributen är framplockade utifrån var och en av dimensionerna. 
Dimensionerna ligger även till grund för fem negativa kommentarer som plockats fram till 
enkätundersökningen och som ämnar mäta negativ eWOM och bokningsintentionen. Denna 
forskningsstudie vill vidare se ifall sambanden i de framtagna hypoteserna är signifikanta.  
 
Se den konceptuella modellen i figur 8. 
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Figur 8. Egenskapad modell för studien 

Källa: Forsman & Levreus (2017) 
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4. PRAKTISK METOD 
_______________________________________________________________ 
Den praktiska metoden står som grund till studiens enkätundersökning. I detta kapitel 
kommer först studiens forskningsdesign beskrivas för att sedan gå vidare till valet av 
population samt vilket urval som gjorts. Vidare kommer konstruktionen för enkäten och 
enkätfrågorna att förklaras för att därefter visa på hur den enkätundersökningen gått till väga, 
där inkluderat en pilotstudie. Kapitlet avslutar med att beskriva bearbetningen av data, 
analys av datamaterial samt eventuella bortfall.  
_______________________________________________________________ 
 

4.1 Forskningsdesign 

I den teoretiska metoden konstaterades att en kvantitativ metod var mest lämplig som 
forskningsstrategi. Men för att kunna bygga vidare krävs fler ställningstaganden, däribland 
vilken forskningsdesign som studien ska utgå ifrån (Bryman & Bell, 2013, s. 61). 
Forskningsdesignen beskriver tillvägagångssättet för hur forskningsfrågan ska besvaras (Flick, 
2015, s. 94) och återfinns i fem olika typer: experimentell, tvärsnitt, longitudinell, fallstudie 
och komparativ (Bryman & Bell, 2013, s. 95). Då denna studie har en begränsad tidsram 
kommer inte en longitudinell design vara aktuell, då den metoden bygger på att kartlägga 
förändringar över tid (Bryman & Bell, 2015, s. 66). Att göra en fallstudie innebär att man 
exempelvis studerar ett specifikt fall (Bryman & Bell, 2015, s. 67-68), exempelvis ett hotell 
eller en social media. En fallstudie kommer inte heller att genomföras då studien ämnar att 
undersöka fenomenet negativ eWOM i ett större perspektiv. Vidare anses inte heller en 
komparativ forskningsdesign vara relevant för studien då syftet inte är att jämföra två olika 
hotell alternativt två olika sociala medier. En komparativ design innebär att forskaren skapar 
förståelse genom att jämföra till exempel två olika hotell eller händelser (Bryman & Bell, 
2015, s. 72). 
 
Denna studie kommer istället att använda sig av en tvärsnittsdesign med experimentella inslag. 
Vid en tvärsnittsdesign samlar man in data om mer än ett fall vid en bestämd tidpunkt (David, 
2016, s. 180). En experimentell forskningsdesign skapar en möjlighet att kunna testa en 
hypotetisk relation mellan en beroende och en oberoende variabel, genom att manipulera den 
sistnämnda (Kirk, 1995, s. 6). Datamaterialet till denna studie kommer att samlas in genom en 
enkätundersökning och kommer att vara av kvantitativ art. Studien kommer vidare att utgå 
från tvärsnitt som forskningsdesign men med experimentella inslag. Då studien avser att 
undersöka ett större antal personer vid en given tidpunkt anses valet av tvärsnitt som 
forskningsdesign vara relevant. Ett visst inslag av experimentell design tillkommer då vi i 
slutet av enkäten vill se hur konsumenternas köpintention ändras efter att de tagit del av en 
specifik kommentar i ett givet scenario. Då tvärsnitt bara mäter relationen mellan variabler 
anses en nackdel vara att ingen djupare förståelse för undersökningen kan skapas (Bryman & 
Bell, 2013, s. 78). Detta anser vi vara ett argument för att vårt inslag av experimentell design 
är relevant då de olika designerna kan ses som komplement till varandra. Experiment hör till 
ovanligheten inom företagsekonomisk forskning då det anses finnas svårigheter i att 
kontrollera ett faktiskt beteende (Bryman & Bell, 2015, s. 53). Då vi inte vill undersöka ett 
faktiskt beteende utan endast en intention anser vi att experimentet både går att mäta och 
kontrollera i vårt fall. Den experimentella designen är dessutom i linje med vår ontologiska 
inriktning, objektivism, som menar på att sociala företeelser ligger utom vår egen påverkan.  
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4.2 Population 

En population består av samtliga individer som studien vill undersöka och baserat på 
populationen kan ett urval för studien göras (Bryman, 2008, s. 179; Eliasson, 2013, s. 45). Ett 
urval är en representativ grupp av målpopulationen som man samlar in information om 
(Moore, 2010, s. 153). De individer denna studie ämnar att undersöka, vår målpopulation, är 
kvinnor och män som är över 18 år, svensktalande, har någon gång bott på hotell och 
använder sig utav sociala medier i sin informationssökning. Sveriges befolkning består idag 
av 10 005 673 personer (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017c) varav 7 918 746 personer är 
över 18 år (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017c). Antalet individer som använder sig av 
sociala medier i sin informationssökning är inte kvantifierat och kan därför endast antas vara 
en väldigt stor grupp av människor. Däremot finns det statistik från Alexanderson et al. (2016, 
s. 15) som säger att i Sverige har 92% av populationen en dator i hemmet, 81% äger en 
smartphone och 65% har en surfplatta. Det är sedermera omöjligt att inom ramen för denna 
studie nå ut till varje enskild individ i vår målpopulationen som har tillgång till denna typ av 
utrustning och använder sig av sociala medier i sin informationssökning. Det är därmed av 
vikt för denna studie att identifiera vilken målpopulationen är för att i sin tur kunna utforma 
en relevant enkätundersökning för att säkerställa att respondenterna ingår i den identifierade 
målgruppen.  
 

4.3 Urval 

För att kunna uttala sig om en stor grupp människor kan man antingen göra ett urval eller en 
totalundersökning. En totalundersökning innebär att man tillfrågar alla individer inom 
populationen (Saunders et al., 2012, s. 260), något som är tidskrävande och kostsamt 
(Eliasson, 2013, s. 44; Patel & Davidson, 2011, s. 112). Vi kommer göra ett urval då det inom 
ramen för denna studie inte finns tid, pengar eller möjlighet att undersöka hela vår 
målpopulation. Syftet med urvalet är att det ska representera målpopulationen (Saunders et al., 
2012, s. 260). Det finns ett par olika typer av urval och enligt Eliasson (2013, s. 48) är dessa 
främst sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett sannolikhetsurval bygger på att 
forskaren kan räkna ut hur stor sannolikhet varje individ har att komma med i undersökningen 
(Eliasson, 2013, s. 46). Ett icke-sannolikhetsurval baseras inte på sannolikhet och går därför 
heller inte att generalisera (Eliasson, 2013, s. 49-50). Även fast ett sannolikhetsurval är att 
föredra statistiskt (Bryman, 2008, s. 183-185) kommer denna studie använda sig av ett icke-
sannolikhetsurval på grund av brist på tid och resurser. Bryman & Bell (2011, s. 205) 
argumenterar för att det krävs mer förberedelse och resurser för ett sannolikhetsurval. Inom 
den valda urvalsmetoden finns det fyra olika grenar: bekvämlighetsurval, snöbollsurval, 
självvalsurval samt kvoturval (Eliasson, 2013, s. 50). Bekvämlighetsurvalet går ut på att 
forskaren finner respondenter som finns tillgängliga vid just det tillfället och den plats där 
undersökningen ska äga rum (Eliasson, 2013, s. 50; Bryman, 2008, s. 194-195). 
Snöbollsurvalet innebär att forskaren undersöker kontakter inom målpopulationen som i sin 
tur uppmanas att sprida undersökningen vidare till sina kontakter som passar in i målgruppen 
(Bryman, 2008, s. 196-197; Eliasson, 2013, s. 50). I de fall där målpopulationen är svår att 
identifiera kan snöbollsurval vara det enda möjliga alternativet för att nå ut till rätt personer 
(Saunders et al., 2012, s. 289). Självvalsurval går ut på att individen själv väljer att delta i 
enkätundersökningen som finns till dess förfogande (Saunders et al., 2012, s. 289). Sist går ett 
kvoturval ut på att fylla en viss kvot baserat på till exempel kön, ålder eller nationalitet genom 
att medvetet välja individer, som forskaren kommer i kontakt med, efter dessa preferenser 
(Eliasson, 2013, s. 50). 
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Syftet med denna studie är att just uttala sig om individer som använder sig av sociala medier 
i dess informationssökande och att nå hela denna population kommer inom tidsramen för 
studien inte att vara möjlig. Då vår målpopulation är svår att identifiera passar ett 
snöbollsurval vår studie (Saunders et al., 2012, s. 289). Den nätbaserade enkätundersökningen 
kommer läggas ut på olika internetbaserade plattformar för att därifrån få kontakt med 
respondenter som i sin tur kommer uppmuntras att dela enkätundersökningen vidare. Det blir 
dessutom ett självvalsurval på så sätt att respondenterna själva kommer få välja att delta i 
undersökningen eller inte då enkäten är webbaserad och kommer distribueras på sociala 
medier. Att urvalet blir representativt är osannolikt på grund av snöbolls- och självvalsurvalet 
och resultatet kommer bli svårt att generalisera (Bryman, 2008, s. 196-197) men metoden 
anses passa studiens bristande tids- respektive ekonomiska aspekt bäst. 
 

4.4 Urvalsstorlek 

Hur många som ska ingå i urvalet för en undersökning beror på hur mycket tid som står till 
studiens förfogande (Bell & Waters, 2016, s. 179). Det är av vikt att avgöra vilken grad av 
precision som är nödvändig i relation till syftet vid val av urvalsstorlek (Trost & Hultåker, 
2016, s. 38). Det finns ytterligare faktorer som spelar in vid val av urvalsstorleken men 
Bryman (2008, s. 191) menar att tid och pengar är av störst relevans för valet. Trost & 
Hultåker (2016, s. 37) menar också att omständigheter såsom pengar och tid bidrar till att man 
oftast måste göra ett urval. En tumregel är att ju större urval man har, desto större blir också 
sannolikheten att urvalet blir representativt för populationen. Trots tumregeln menar de dock 
att oavsett hur representativt resultat man får kommer det alltid att tillkomma andra 
mätproblem (Trost & Hultåker, 2016, s. 37). Denna studie förväntas, med hänsyn till 
begränsad tid och ekonomi, resultera i  200-300 svar. Den slutliga urvalsstorleken uppkom till 
298 efter ett bortfall på 4. 
 

4.5 Generaliserbarhet 

Resultat från en studie baserat på urval kan endast generaliseras på populationen som 
undersöks i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 199) och som tidigare nämnt kan resultat från 
ett icke-sannolikhetsurval på statistiska grunder inte generaliseras (Eliasson, 2013, 49-50; 
Saunders, 2012, s. 262). Denna studie har därav inte möjlighet att generalisera resultatet på 
målpopulationen eller andra målgrupper. Vi vill dock argumentera för att vårt val av 
snöbollsurval kan tänkas ha en viss positiv effekt på generaliserbarheten och studien som 
helhet då vi inte tror att resultatet av ett snöbollsurval skulle ge någon större skillnad i resultat 
jämfört med vad ett sannolikhetsurval hade gett oss. Ett snöbollsurval är många gånger det 
snabbaste och effektivaste sättet att nå så många respondenter som möjligt men det kan också 
leda till att urvalet inte blir representativt för studiens målpopulation (Saunders et al., 2012, s. 
289). I snöbollsurvalet och självvalsurvalet är vår intention att nå ut till så många som möjligt 
som använder sig av sociala medier i sitt informationssökande av tjänster.  
 

4.6 Enkätens konstruktion 
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Det finns flera olika sätt att genomföra en undersökning på. Några sätt är att respondenten får 
fylla i ett frågeformulär på egen hand alternativt kan undersökningen ske via telefon eller 
“ansikte-mot-ansikte” där forskaren kommunicerar direkt med respondenten (Robson, 2002, s. 
236). Denna studie bygger på en enkätundersökning där respondenterna på egen hand får 
besvara frågor i ett webbaserat frågeformulär. För att skapa en logik och göra enkäten 
lätthanterlig för respondenterna delades enkäten upp i tre delar. Respondenten får besvara en 
del i taget och kan se nästa del först när föregående är besvarad. De efterkommande delarna 
kan således inte påverka svaren i föregående del. Detta för att Bryman & Bell (2013, s. 251) 
argumenterar för att enkäten ska se så kort som möjlig ut för att undvika bortfall samt då 
enkäter som upplevs korta i regel har en högre svarsfrekvens.  
 
Den första delen innehåller bakgrundsfrågor för att skapa en uppfattning om vilka det är som 
svarar på vår enkät. Den andra delen behandlar konsumentens generella uppfattning och åsikt 
om informationsspridning via sociala medier samt vilka faktorer de anser vara viktiga när de 
söker hotell i allmänhet för att kartlägga respondenternas förväntade tjänstekvalité. I den 
tredje delen presenteras ett scenario för respondenten som sedan ligger till grund för 
efterföljande frågor. Efter att scenariot är presenterat exponeras respondenten för negativa 
kommentarer skrivna om hotell på sociala medier. Den andra och tredje delen har medvetet 
utformats med lite “luft mellan frågorna” på så sätt att den dels ska kännas “tunn” i enlighet 
med vad Bryman & Bell (2011, s. 252) argumenterar för och dels för att undvika att 
respondenten missar att svara på vissa frågor. Enkäten består av totalt 24 obligatoriska frågor 
inklusive inledande bakgrundsfrågor.  
 
Denna studie använder sig till stor del av en 5 gradig likertskala där 1 betyder att 
respondenten inte instämmer alls och 5 som betyder att de instämmer helt och hållet. 
Likertskalan återfinns i del två och tre i enkäten med undantag för en fråga där 
svarsalternativen består av rangordning 1-5. I del ett som behandlar bakgrundsfrågor används 
olika svarsalternativ beroende på fråga. För att underlätta och förenkla för respondenten vid 
enkätundersökningen har vi gjort valet att definiera alla kanaler som kan användas för eWOM 
som sociala medier. Det görs med andra ord ingen skillnad på exempelvis Facebook och 
Tripadvisor då denna studie inte behandlar skillnaden mellan olika sociala medier.  
 
En nackdel med att använda sig av enkätundersökningar är att risken för missförstånd ökar 
(Eliasson, 2013, s. 29). Då forskaren har liten eller ingen kontakt med de undersökta 
personerna kan de inte förklara sig vid otydligheter. Enkätundersökningar kan inte heller 
garantera att få fram sanningen. Vi kan sedermera inte garantera att våra respondenter är över 
18 år då de har möjlighet att klicka i 18-25 även fast det inte stämmer med verkligheten. Detta 
gäller dock inte enbart frågan om ålder utan är någonting vi likväl kan befara för övriga frågor 
om så är fallet. Vidare kan man dock argumentera för att kvalitativa undersökningar och 
intervjuer inte alltid kan garantera sanning heller. För- och nackdelar kan därför antas finnas 
för alla undersökningsmetoder. Vi är i denna studie medvetna om undersökningens brister och 
kommer att ha det i beaktande. 
 

4.7 Enkätfrågornas konstruktion 

Enkätfrågorna konstruerades utifrån studiens tre huvudsakliga teorier; tjänstekvalité, IACM 
och konsumentens beslutsprocess. Den första delen av enkäten består av åtta inledande 
bakgrundsfrågor. Trost och Hultåker (2016, s. 66) poängterar att denna del är av vikt för att ta 
reda på hur respondenterna faktiskt förhåller sig till frågorna utan att få ett antagande och 
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beskriver dem som fakta- eller sakfrågor.  Här frågar vi efter vilket kön respondenten 
identifierar sig mest med, respondentens ålder och högsta påbörjade utbildningsnivå. Vidare 
ställs frågan ifall respondenten någon gång har bott på hotell, med alternativen “Ja” och “Nej”, 
samt ifall de använder sig av sociala medier när de söker efter information om tjänster, med 
svarsalternativen “Alltid”, “Oftast”, “Sällan” och “Aldrig. Dessa frågor är skapade med avsikt 
att särskilja respondenterna i syftet att se vilka som hör till studiens valda population, där 
“Alltid”, “Oftast” och “Sällan” kommer att analyseras som ett “Ja” och “Aldrig” som ett 
“Nej”, där den sistnämnda kommer att behandlas som ett bortfall.  
 
Frågorna kompletteras med hur ofta respondenten brukar bo på hotell i privat syfte, med vem 
de oftast väljer att resa tillsammans med samt vilka sociala medier de främst använder sig av. 
Alla frågor i enkäten är obligatoriska och respondenten kan enbart ge ett svar per fråga med 
undantag från fråga 8 där flera svarsalternativ är möjliga. Avsikten med denna flervalsfråga är 
att se vilka sociala medier som används i respondentens informationssökande om tjänster i 
allmänhet. Till denna fråga finns även ett öppet svarsalternativ där de som väljer alternativet 
“Annan” kan skriva in vilket alternativ de saknar.  
 
Del två i enkäten bygger bland annat på IACM-modellen från Erkan & Evans (2016) som 
handlar om attityden till eWOM och dess påverkan på bokningsintentionerna. IACM-
modellen har visat att trovärdighet, kvalité, behov och inställning till eWOM har en påverkan 
på köpintentioner när det gäller produkter och har därmed bidragit med inspiration till 
frågornas uppbyggnad men då gällande hotell. Frågorna i vår enkätundersökning som kopplas 
till IACM-modellen syftar till att besvara hypotes 1 och är sprungna ur de frågor Erkan & 
Evans (2016, s. 53) använde i sin studie. Frågorna ställs som påståenden med 
svarsalternativen i en femgradig likertskala med alternativen “Instämmer inte alls” som lägsta 
alternativ och “Instämmer helt” som högsta. De frågor som vi har kopplat till attityden mot 
eWOM är fråga 9-12 i enkäten. För enkätens helhet, se Bilaga 1.  
 
“Jag brukar alltid…” “...söka efter information via sociala medier”, “...läsa kommentarer på 
sociala medier om hotell jag har för avsikt att boka” 
 
“Jag anser att innehållet i kommentarer om hotell via sociala medier är …” “... av mycket 
hög kvalité” “... mycket trovärdiga” 
 
“Jag tar alltid till mig av kommentarer som skrivs på sociala medier om hotell jag planerar 
att boka rum på” 
 
“Kommentarer som skrivs via sociala medier om hotell…” “... hjälper mig mycket i mitt 
beslutsfattande” “påverkar mig mycket i mitt beslutsfattande”  
 
Se tabell 5 för fullständig koppling mellan frågor och dimension. 
 
I fråga 13 i del två tillfrågades respondenten om de anser att negativa kommentarer påverkar 
och hjälper mer än positiva kommentarer i beslutsfattandet. Sen och Lerman (2007, s. 90) 
menar på att individer tenderar att lägga mer uppmärksamhet på negativ information framför 
positiv då negativ är mer framträdande och att individer tenderar att lita mer på den negativa 
informationen.  
 
Vid konstruktionen av enkätfrågorna i den senare delen av del två och hela del tre som är 
kopplade till tjänstekvalité har vi tagit inspiration från SERVQUAL-instrumentet av 
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Parasuraman (1988) och från en studie av Chen och Chen (2014, s. 95-96) där de kopplat 
SERVQUAL mot specifikt hotellbranschen. Parasuraman (1988, s. 27-28) menar att 
SERVQUAL kan användas i sin helhet för att jämföra kvalité i olika servicebranscher men att 
det kan vara nödvändigt att anpassa instrumentet utifrån den specifika tjänsten ifall det enbart 
är en bransch som undersöks. Vi har därmed valt att inspireras av SERVQUAL-instrumentets 
första del om förväntningar och inte av den andra delen som berör den faktiska uppfattningen. 
Detta med anledning av studiens syfte avser att enbart se hur konsumentens förväntningar på 
tjänstekvalitén påverkas och inte den faktiska uppfattningen.  
 
SERVQUAL bygger på de tidigare nämnda fem dimensioner av tjänstekvalité nämligen 
tillförlitlighet, benägenhet, försäkran, empati och fysisk miljö. Denna studie ämnar undersöka 
huruvida negativa kommentarer kopplade till dessa olika dimensioner har mer eller mindre 
påverkan på hur konsumenten bedömer den förväntade tjänstekvalitén och om dessa 
kommentarer leder till en påverkan på bokningsintentionen eller inte. För att mäta detta har 
tre frågor ställts till vardera dimension i den senare delen av del två.  
 
De frågor som ställts med koppling till dimensionen fysisk miljö är: I mitt val av hotell är det 
mycket viktigt för mig att hotellet (1) upplevs som fräscht och välstädat, (2) håller en modern 
standard (Exempelvis gratis WiFi, många laddningsmöjligheter, bra TV/ ljud) samt (3) och 
dess fysiska miljö är tilltalande (Exempelvis inredning, planlösning och ljus).  
 
De frågor som ställts med koppling till dimensionen empati är: I mitt val av hotell är det 
mycket viktigt för mig att hotellets personal (1) uppmärksammar mig och får mig att känna 
mig betydelsefull, (2) förstår mina behov och kan anpassa min vistelse samt (3) har 
överseende vid oförutsägbara händelser.  
 
De frågor som ställts med koppling till dimensionen försäkran är: I mitt val av hotell är det 
viktigt för mig att hotellets personal (1) besitter god kunskap om hotellet, (2) bemöter mig 
med självsäkerhet samt (3) får mig att känna mig trygg. 
 
De frågor som ställts med koppling till dimensionen tillförlitlighet är: I mitt val av hotell är 
det viktigt för mig att jag kan lita på att (1) rummet står färdigt den utlovade tiden för 
incheckning, (2) jag får det rum jag har bokat samt (3) alla utlovade faciliteter finns 
tillgängliga. 
 
De frågor som ställts med koppling till dimensionen benägenhet är: I mitt val av hotell är det 
viktigt att personalen (1) snabbt och smidigt kan lösa problem som uppstår, (2) kan erbjuda 
flexibla lösningar på problem som uppstår samt (3) är serviceinriktade.   
 
I del tre användes dimensionerna som grund för vilka negativa kommentarer respondenten ska 
exponeras för. De negativa kommentarerna är reella kommentarer skrivna från tidigare 
hotellgäster om olika hotell och har hämtats från diverse sociala medier med avsikten att 
spegla varsin dimension inom tjänstekvalitén.  Vidare vill vi  poängtera att vi haft en strävan 
efter att hålla våra kommentarer på en jämnstark nivå mellan tjänstekvaliténs olika 
dimensioner.  
 
Den kommentar som använts med koppling till dimensionen fysisk miljö är: 
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“Städningen var under all kritik. Rummen ger en känsla av ett vandrarhem, omodernt med 
slitna möbler. Det är framför allt dålig sovkomfort med en kudde i storlek av prydnadskudde 

och ett mycket tunt täcke.”  
 
 
 
 
Den kommentar som använts med koppling till dimensionen empati är: 
 

“Av personliga skäl var jag tvungen att avboka min vistelse, så jag ringde till hotellet men 
blev informerad om att avbokningspolicyn säger att jag måste avboka 24 h innan min vistelse. 

När jag förklarade situationen och bad om att få avboka alternativt flytta fram min vistelse 
fick jag varken det ena eller andra. Tråkigt att det är viktigare att tjäna pengar än att visa 

medlidande.”  
 
Den kommentar som använts med koppling till dimensionen försäkran är: 
 

“Jag var hyfsat nöjd med min vistelse då jag fått ett sånt bra pris, fram till att brandlarmet 
gick - då tappade jag allt förtroende. Ingen räknade in gästerna och gäster skickades t.o.m. 

tillbaka upp till sina rum trots att de inte kunde garantera att det inte brann. Väldigt otryggt!” 
 
Den kommentar som använts med koppling till dimensionen benägenhet är: 
 

“Vi hade en extrasäng på rummet och det var verkligen inget utrymme för denna. När man 
bokar detta så kanske personalen kan informera om att den skulle passa bättre i ett något 

större rum. Vi fick klättra över varandra för att nå toaletten.” 
 
Den kommentar som använts med koppling till dimensionen tillförlitlighet är: 
 
“Bokade i tron om att få stadens bästa utsikt då det är det hotellet marknadsför sig med. Blev 
oerhört chockad och besviken när utsikten var nästintill obefintlig och bestod bara av ett tak 

av betong och ogräs.”  
 
Utifrån dessa kommentarer fick respondenten sedan ta ställning till två påstående med 
svarsalternativ i form av en likertskala: 
 
“Efter att ha läst ovanstående kommentar… anser jag den vara användbar för min 
bedömning av hotellet” 
 
“Efter att ha läst ovanstående kommentar… är det mycket troligt att jag bokar hotellet” 
 
För en tydligare struktur på vilka enkätfrågor som kopplas till vilken teori, se Tabell 5 nedan. 
Tabellen är indelade i avsnitt utifrån teori kopplad till studiens konceptuella modell. 
 
Tabell 5. Enkätfrågor kopplade till teori 

IACM; Beslutsprocessen 

Nr Teori Enkätfråga 



	   43	  

9 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968) 

“Jag brukar alltid…” “... söka efter information via sociala medier”; “… läsa kommentarer 
på sociala medier om hotell jag har för avsikt att boka” 

10 Erkan & Evans 
(2016) 

“Jag anser att innehållet i kommentarer om hotell via sociala medier…” “... är av mycket hög 
kvalité”; “... är mycket trovärdiga” 

11 Erkan & Evans 
(2016) 

“Jag tar alltid till mig av kommentarer som skrivs på sociala medier om hotell jag planerar att 
boka rum på” 
 

12 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968) 

“Kommentarer som skrivs om via sociala medier om hotell…”  “... hjälper mig mycket i mitt 
beslutsfattande”; “... påverkar mig mycket i mitt beslutsfattande” 

13 Sen & Lerman 
(2007); Park & Lee 
(2009) 

“Negativa kommentarer som skrivs via sociala medier om hotell…” “... hjälper mig mer i mitt 
beslutsfattande än positiva kommentarer”; “... påverkar mig mer i mitt beslutsfattande än 
positiva kommentarer” 

 
Tjänstekvalité 

Nr Teori Dimension Enkätfråga 

14 Parasuraman et 
al (1985; 1988) 

Fysisk miljö I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellet… “upplevs fräscht och 
välstädat”; “ håller en modern standard”; och dess fysiska miljö är tilltalande” 

15 Parasuraman et 
al (1985; 1988) 

Empati I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal… 
“uppmärksammar mig och får mig att känna mig betydelsefull”; “förstår mina 
behov och kan anpassa min vistelse”; “har överseende för oförutsägbara 
händelser” 

16 Parasuraman et 
al (1985; 1988) 

Försäkran I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal…” “besitter 
god kunskap om hotellet”; “bemöter mig med självsäkerhet”; “får mig att känna 
mig trygg” 

17 Parasuraman et 
al (1985; 1988) 

Tillförlitlighet I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att … “jag kan lita på att rummet 
står färdigt den utlovade tiden för incheckning”; “jag får det rum jag bokat”; 
“alla utlovade faciliteter finns tillgängliga” 

18 Parasuraman et 
al (1985; 1988) 

Benägenhet I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att personalen… “snabbt och 
smidigt kan lösa problem som uppstår”; “kan erbjuda flexibla lösningar på 
problem som uppstår”; “är serviceinriktade” 

19 Parasuraman et 
al (1985; 1988) 

Samtliga Rangordna följande faktorer efter hur viktiga du anser dem vara för ditt val av 
hotell; [Den fysiska miljön], [Att personalen får mig att känna mig speciell], [Att 
personalen visar på god kunskap och får mig att känna mig trygg], [Att personalen 
är hjälpsam], [Att hotellvistelsen levererar vad som utlovas i företagets 
marknadsföring] 

 
Tjänstekvalité; IACM; Beslutsprocessen 

Nr Teori Dimension Kommentar kopplad till enkätfråga 

20 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968); Parasuraman 
et al (1985; 1988) 

Tillförlitlighet “Bokade i tron om att få stadens bästa utsikt då det är det hotellet 
marknadsför sig med. Blev oerhört chockad och besviken när utsikten var 
nästintill obefintlig och bestod bara av ett tak av betong och ogräs.”  

21 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968); Parasuraman 

Fysisk miljö “Städningen var under all kritik. Rummen ger en känsla av ett vandrarhem, 
omodernt med slitna möbler. Det är framför allt dålig sovkomfort med en 
kudde i storlek av prydnadskudde och ett mycket tunt täcke.” 
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et al (1985; 1988) 

22 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968); Parasuraman 
et al (1985; 1988) 

Benägenhet “Vi hade en extrasäng på rummet och det var verkligen inget utrymme för 
denna. När man bokar detta så kanske personalen kan informera om att den 
skulle passa bättre i ett något större rum. Vi fick klättra över varandra för 
att nå toaletten.” 

23 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968); Parasuraman 
et al (1985; 1988) 

Försäkran “Jag var hyfsat nöjd med min vistelse då jag fått ett sånt bra pris, fram till 
att brandlarmet gick - då tappade jag allt förtroende. Ingen räknade in 
gästerna och gäster skickades t.o.m. tillbaka upp till sina rum trots att de 
inte kunde garantera att det inte brann. Väldigt otryggt!” 

24 Erkan & Evans 
(2016); Engel et al 
(1968); Parasuraman 
et al (1985; 1988) 

Empati “Av personliga skäl var jag tvungen att avboka min vistelse, så jag ringde 
till hotellet men blev informerad om att avbokningspolicyn säger att jag 
måste avboka 24 h innan min vistelse. När jag förklarade situationen och 
bad om att få avboka alternativt flytta fram min vistelse fick jag varken det 
ena eller andra. Tråkigt att det är viktigare att tjäna pengar än att visa 
medlidande.”  

 

4.8 Pilotstudie 

En pilotstudie går ut på att några individer som hade kunnat ingå, men inte ingår i 
urvalsgruppen, genomför enkätundersökningen, i syfte att identifiera fel och frågor som 
behöver revideras (Ejlertsson, 2014, s. 89-90; Eliasson, 2013, s. 43). Det kan till exempel 
handla om frågor som behöver omformuleras alternativt kräver en mer gedigen eller bättre 
förklaring (Ejlertsson, 2014, s. 90; Eliasson, 2013, s. 43). När ett frågeformulär konstrueras 
förekommer det att forskaren formulerar frågor och svar som kan verka självklara för 
forskaren själv men som i själva verket påverkas av en bakomliggande tanke (Ejlertsson, 2014, 
s. 89). Enligt Ejlertsson (2014, s. 89) är huvudregeln vid formulering att personer ofta inte 
uppfattar frågor och svar på samma sätt. Pilotstudier är av större relevans vid just en 
enkätundersökning då oklarheter, som annars hade fångats upp av en intervjuare, inte kan 
klaras upp direkt utan hade kommit fram då enkäten redan är inlämnad (Bryman, 2008, s. 
258). Då studien följer en kvantitativ metod som bygger på en webbaserad enkätundersökning 
anser vi det vara relevant att använda sig av en pilotstudie innan den huvudsakliga 
undersökningen genomförs. Vår pilotstudie genomfördes den 30 mars 2017 av fem personer 
och bidrog med att svar omformulerades och att kvalitén på enkäten testades. Vi tog även 
tillfället i akt att testa tekniken av enkäten då vi testade den på olika smartphones och datorer. 
 

4.9 Informationskrav 

Informationskravet innebär att de medverkande ska få tydlig information om studiens syfte, 
dess uppläggning och vad dennes medverkan innebär för studien (Bryman & Bell, 2013, s. 
137). Det är av vikt att fånga respondentens intresse tidigt i enkätstudien för att få den att läsa 
vidare och inte vilja avbryta i förtid. Det måste framgå på försättsbladet att deltagandet är 
frivilligt och att respondenten kan avbryta enkäten när som helst utan några negativa följder. 
Försättsbladet bör även tydliggöra för respondenten att dess medverkan är av stor vikt för 
studien och även informera om vilka krav som ställs för att respondenten ska få medverka. 
Kontaktuppgifter till studiens författare samt information om vart respondenten kan få 
ytterligare upplysningar om vad studien handlar om måste finnas med. Det ska även framgå 
att svaren från enkätundersökningen är helt anonyma och kommer att behandlas konfidentiellt. 
Författarna måste även tänka på vilken målgrupp studien omfamnar och anpassa språket 
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därefter, då informationen måste vara lättsam och saklig för respondenten att ta till sig 
(Ejlertsson, 2014, s. 112-113; Olsson & Sörensen, 2011, s. 84-85). För att garantera att 
informationskravet för studien uppnås har ett försättsblad till enkäten utformats för alla 
medverkande att ta del av innan de väljer att besvara enkäten. Försättsbladet innehåller all den 
information som krävs för respondenterna innan de väljer att besvara enkäten. Det framgår att 
respondenterna är anonyma samt att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och enbart i 
studiens syfte. Författarnas kontaktuppgifter finns med på försättsbladet och språket är 
anpassat genom att t.ex. tydligt förklara vad vi menar med sociala medier. Vidare är enkätens 
syfte förklarat på försättsbladet. Se enkäten i dess helhet inklusive försättsblad i Bilaga 1.  
 

4.10 Enkätundersökningen 

Enkäten skickades ut den 5 april 2017 och var öppen till den 10 april 2017. Första dagen 
samlades 148 svar in. Den andra dagen samlades 110 svar in och därefter började svaren att 
avta då det endast samlades in 31 svar den tredje dagen. Efter sex dygn valde vi att stänga ner 
enkäten då den inte genererade fler svar. Totalt fick vi in 302 fullständiga svar under enkätens 
svarsperiod.  

 
Figur 9. Fördelning av svar per dag 

Vi har valt att dela ut enkäterna via sociala medier med störst fokus på diverse resegrupper på 
Facebook samt olika reseforum, t.ex. Reseguiden. Detta på grund av att det är användarna av 
sociala medier som är målpopulationen och alltså de vi vill nå ut till. Uppmaningar att dela 
vidare enkäten har gjorts där minst 10 personer har delat den vidare. Detta har bidragit till att 
vi har fått ett spritt åldersspann på våra respondenter och nått respondenter som tillhör 
målgruppen. 
 

4.11 Bortfall 

Det anses vara av stor vikt att ta bortfall i beaktande vid en enkätundersökning då 
sannolikheten finns att individer i studiens urval väljer att inte svara på alla frågor, glömmer 
bort att svara på alla frågor eller att ett bortfall i form av felsvar uppstår (Bryman, 2011, s. 
191-192). Vi tog i beaktande att bortfall kan förekomma i undersökningar och tog därför det 
aktiva valet att använda oss av belöning. Vidare menar Olsson och Sörensen (2011, s. 153-
154) att man skiljer mellan externt och internt bortfall, där ett externt bortfall sker då en 
person i urvalet väljer att inte delta i enkätundersökningen överhuvudtaget och ett internt 
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bortfall sker då enstaka svar uteblir i enkäten. Ejlertsson (2014, s. 26) tydliggör för ytterligare 
ett bortfall i form av missing data som innebär att vissa frågor kan vara obesvarade av 
anledningar som inte rör undersökningen. För att minska bortfall i denna studie och motivera 
respondenten att inte avbryta sin medverkan har vi valt att skänka en summa till välgörenhet 
för varje insamlat svar på enkäten. Då enkätundersökningen är webbaserad är det dock inte 
möjligt att mäta det totala bortfallet på de som tog del av undersökningen men inte besvarade 
den. Vi är med andra ord medvetna om att det kan finnas respondenter som tagit del av 
undersökningen och svarat på ett antal frågor men medvetet valt att avsluta och inte skicka in 
sina svar. Då alla frågor i enkätundersökningen är obligatoriska kan vi dock utesluta ett 
internt bortfall. 
 
Vi har tagit bort svaren från de fyra respondenter som svarat aldrig i frågan “Använder du dig 
av sociala medier när du söker efter information om tjänster i allmänhet”, vilket utgör 
studiens bortfall.  
 

4.12 Bearbetning av data 

För att göra det insamlade datamaterialet användbart för statistiska tester och analyser i SPSS 
har datamaterialet kodats genom att omvandla ord till siffror. Första frågan i 
enkätundersökningen behandlar frågan om vilket kön respondenten identifierar sig mest med 
och där ser kodningen ut som följer: “Kvinna” 0, “Man” 1 och “vill inte uppge” 2. I frågan 
om respondentens ålder har vi kodat “18-25” som 0, “26-35” som 1, “36-45” som 2, “46-55” 
som 3, “56-65” som 4 och “66+” som 5. I frågan om högsta utbildningsnivå kodade vi 
“grundskola” som 0, “gymnasium” som 1, “yrkesutbildning” som 2, “högskola/ universitet” 
som 3 samt “annat” som 4. Nästa fråga behandlar huruvida respondenten använder sig av 
sociala medier när det söker information om tjänster i allmänhet och där har vi kodat som 
följer: “alltid” som 1, “oftast” som 2, “sällan” som 3 och “aldrig” som 4.  Nästa fråga är en 
flervalsfråga och handlar om vilka sociala medier respondenten använder sig av när de söker 
information om tjänster i allmänhet och denna har vi valt att inte koda. Respondenten 
tillfrågades om de någon gång har bott på hotell. Svarsalternativen var då antingen “Ja”, kodat 
som 0, eller “nej”, kodat som 1.  Vi frågade även hur ofta de svarande bor på hotell och där 
kodade vi “minst en gång i månaden” som 0, “minst 1 gång i halvåret” som 1, “minst 1 gång 
per år” som 2, “mer sällan än 1 gång per år” som 3 och  “aldrig” som 4. Sista frågan i första 
delen handlar om vem respondenten oftast reser mer när de reser i privat syfte och där har vi 
kodat svaren som följer: “familj” som 0, “vänner” som 1,  “partner” som 2, “ensam” som 3 
och “annan” som 4.  
 
Både andra och tredje delen består till störst del av en femgradig likertskala och där har vi 
kodat på samma sätt som i enkäten där “Instämmer inte alls” antar värdet 1 och “Instämmer 
helt” antar värdet 5. De frågor i enkätundersökningen som är utformade med svarsalternativ 
enligt Likertskalan är frågorna 9-18 och 20-24. Undantaget är fråga 19 där respondenten blir 
ombedd att rangordna 5 olika faktorer efter hur viktiga de är vid deras val av hotell. Fråga 19 
har vi valt att inte koda. Frågorna 9, 10, 12, 13 består av 2 delfrågor, frågorna 14-18 består av 
3 delfrågor och frågorna 20-24 består av 2 delfrågor. För att skapa sig en bild av och bedöma 
helheten har svaren på delfrågor i frågorna 9-12 och 14-18 summerats till två grupper av 
totalpoäng utifrån ovanstående kodning.  
 
Vad gäller frågorna 9-12 har vi räknat ut en totalpoäng för alla frågorna tillsammans då dessa 
frågor mäter respondentens attityd mot eWOM. Där har totalpoängen kunnat anta ett högsta 
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värde på 35 och ett lägsta värde på 7. Därefter kodade vi totalpoängen där ett värde på 28 och 
högre är kodad som 1 respektive 27 och lägre är som 0. Anledning till att vi valt dessa två 
grupper är att vi anser att de som har en totalpoäng på 28 och över har i sina svar visat att de 
är mer än neutrala (de har inte svarat 3 eller lägre på majoriteten av frågorna) och därmed 
visar att de har åsikter när det kommer till eWOM och de som har svarat 27 och lägre har i 
sina svar visat sig neutrala eller inte har någon speciell attityd mot eWOM. 
 
I frågorna 14-18 har totalpoängen kunnat anta ett högsta värde på 15 och lägsta värde på 3. Vi 
har dessutom delat upp respondenterna i två grupper utifrån totalpoängen där de som fått en 
totalpoäng på 3-11 hamnar i grupp 0 och 12-15 i grupp 1. Anledning till att vi valt dessa två 
grupper är att vi anser att de som har en totalpoäng på 12 och över har i sina svar visat att de 
är mer än neutrala (de har inte svarat 3 eller lägre på Likertskalan) och de som har svarat 11 
och lägre har i sina svar visat sig neutrala eller anser att de olika attributen som kan 
förekomma på hotell inte är viktiga i deras beslutsfattande.  
 
Vi har sedan summerat ihop totalpoängen för frågorna 14-18 till en totalsumma som visar den 
övergripande förväntade tjänstekvalitén för alla dimensioner tillsammans. Det högsta värdet 
totalpoängen kan anta är 75 och det lägsta värdet är 15. Även här har vi delat in 
respondenterna i två grupper baserat på om de har fått en totalpoäng på 60 eller högre, kod 1, 
eller 59 och lägre, kod 0. De som blivit kodade som 1 har blivit sammansatta av den 
anledningen att de visar att de har preferenser på de olika attributen när de bokar hotell. De 
som har en poäng på 59 och lägre är inkluderade i samma grupp då de antingen ställer sig 
neutrala eller anser att vissa attribut inte är viktiga vid val av hotell.  
 
I frågorna 20-24 har vi delat upp respondenterna i två grupper, svarsalternativen 1-3 har blivit 
kodade som 0 och svarsalternativen 4-5 som 1. Frågorna 20-24 har vi valt att räkna två olika 
totalpoäng. En totalpoäng för första påståendet i varje fråga som behandlar eWOM och en 
totalpoäng för andra påståendet som behandlar konsumentens bokningsintention. 
Totalpoängen kan i båda fallen anta ett högsta värde på 25 och ett lägsta värde på 5.  
 

4.13 Analys av datamaterial & verktyg för analys 

 
4.13.1. SPSS 
Inom samhällsvetenskapen är SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ett av de 
vanligaste och möjligtvis den mest använda analysverktyget för kvantitativ data (Bryman & 
Bell, 2013, s. 365). SPSS har använts sedan mitten av 60-talet och har under alla dessa år 
hunnit gå igenom många revideringar. Vi har tidigare arbetat i liknande analysverktyg och har 
därför en viss förkunskap. Som analysverktyg har vi valt att använda oss av SPSS då 
verktyget har de funktioner som krävs för att testa våra hypoteser. 
 
4.13.2 Analysens variabler 
För att underlätta för läsaren har vi valt att ställa upp vad de frekvent återkommande 
variablerna i studiens  analys och diskussion, inkluderade i en tabell med tillhörande 
förklaring, se Tabell 6 nedan.  
 



	   48	  

Tabell 6. Förklaring av de variabler som används i studiens analys & diskussion 

Variablerna Använd data Tillhörande hypoteser 

Attityd mot eWOM Frågorna 9-12 H1 

Förväntad tjänstekvalité Frågorna 14-18 H2 

Effekten av negativ eWOM Påstående 1 i frågorna 20-24 H1, H2 och H3 

Bokningsintention Påstående 2 i frågorna 20-24 H3 

Dimensioner av tjänstekvalité Fråga 13-24 Genomsyrar alla hypoteser 
 
Med attityden mot eWOM syftar vi tillbaka till frågorna 9-12 från enkäten där respondenten 
tillfrågas om sin generella uppfattning och attityd till kommentarer som skrivs via sociala 
medier. Avsikten med variabeln är att se konsumentens allmänna attityd mot eWOM och 
kommentarer som skrivs på sociala medier om hotell de avser att boka. Variabeln kopplas till 
hypotes 1. Se Tabell 5 eller Bilaga 1 för enkätfrågorna i dess helhet.  
 
Med förväntad tjänstekvalité syftar vi till frågorna 14-18 i enkäten där respondenten får ange 
hur viktiga de anser att diverse olika attribut/ bekvämligheter är när de söker efter hotell. 
Avsikten med variabeln är att se vad konsumenten har för förväntningar på tjänstekvalitén vid 
val av hotell. Variabeln kopplas till hypotes 2.  
 
Med variabeln effekten av negativ eWOM syftar vi till första påståendet i frågorna 20-24 i 
enkäten där respondenten blir tillfrågad om de efter att ha läst den ovanstående tillhörande 
kommentaren anser att kommentaren är användbar för deras bedömning av hotellet. Avsikten 
med variabeln är att se ifall den negativa kommentaren som konsumenten exponeras för 
påverkar deras bedömning av hotellet. Variabeln kopplas till hypotes 1, 2 och 3.  
 
Med bokningsintention syftar vi till andra påståendet i frågorna 20-24 i enkäten där 
respondenten blir tillfrågad om de efter att ha läst den ovanstående tillhörande kommentaren 
är mycket troligt att de bokar hotellet. Avsikten med variabeln är att se ifall den negativa 
kommentaren som konsumenten exponeras för påverkar deras bokningsintention. Variabeln 
kopplas till hypotes 3.  
 
Med dimensioner av tjänstekvalité menar vi Parasuraman et al’s (1988, s. 23) fem 
dimensioner av tjänstekvalité som genomsyrar hypotes 2 och 3 samt ligger till grund för valet 
av kommentarerna i enkätens avslutande del, där varje dimension står för en kommentar. Var 
och en av dimensionerna är dessutom kopplade till frågorna 13-19. Avsikten med denna 
variabel är att se ifall det finns någon skillnad i förväntad tjänstekvalité utifrån de olika 
dimensionerna samt ifall deras påverkan på övriga variabler skiljer sig åt. 
 
4.13.3. Cronbach’s Alpha 
Cronbach’s alpha är ett vanligt förekommande statistiskt mått som mäter den interna 
reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013, s. 172; Saunders et al., 2012, s. 430). När man testar den 
interna reliabiliteten är detta ett bra mått då det mäter huruvida frågorna i undersökningen 
som avser ett specifikt beteende mäter samma sak som de förväntas mäta (Bryman & Bell, 
2013, s. 172; Saunders et al., 2012, s. 430). Alphakoefficienten mäts på skalan 0, ingen 
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reliabilitet,  till 1, perfekt inre reliabilitet, där 0,8 anses vara en acceptabel nivå. George och 
Mallery (2003, s. 231) menar att 0,6 är ett accepterat värde medan Nunnally & Bernstein 
(1994, s. 230) sträcker sig så långt som till 0,5 som accepterat värde. Det är möjligt att få ett 
negativt värde med detta mätverktyg, vilket då visar på en negativ korrelation och att vissa 
frågor då mäter motsatsen till vad andra frågor mäter (George & Mallery, 2003, s. 223). 
Denna studie har flera frågor som mäter samma beteende i andra delen av enkäten. Frågorna 
är kopplade till Parasuraman et al’s (1998, s. 23) fem dimensioner av tjänstekvalité och det är 
därför av vikt för denna studie att använda detta mätverktyg.  
 
4.13.4 P-värde 
P-värdet visar sannolikheten att teststatistikan antar ett lika eller mer extremt värde än det som 
faktiskt observeras under antagandet att nollhypotesen är sann. Ju lägre p-värde, desto 
starkare bevis för att nollhypotesen kan förkastas (Moore et al., 2007, s. 371). För att välja 
signifikansnivå brukar man utgå från två faktorer. Dessa faktorer är vilka konsekvenser det 
skulle medföra att felaktigt förkasta nollhypotesen och hur stor sannolikhet det är att 
nollhypotesen är sann. P-värdet är en indikation på hur säker man kan vara på att resultatet 
speglar verkligheten. P-värdet bygger inte bara på det insamlade datamaterialet utan också på 
antagandena samt vilken statistisk metod som används (Chavalasias et al., 2016, s. 1146). 
Somliga resultat kräver ett starkare bevis på samband än andra för att säkerställa att hypoteser 
bekräftas eller förkastas på korrekta grunder (Moore et al., 2007, s. 371). En signifikansnivå 
på p < 0,05, dvs. sannolikheten att ett felaktigt samband har observerats är fem på hundra, är 
vanligast inom samhällsvetenskaplig forskning. Ju högre signifikansnivå forskaren accepterar, 
desto större är sannolikheten för ett felaktigt stickprov (Bryman & Bell, 2013, s. 361). Vid 
vilken signifikansnivå nollhypotesen ska förkastas bestämmer forskaren själv. Visar p-värdet 
ett lägre värde än signifikansnivå förkastas nollhypotesen och det är då mest sannolikt att 
resultatet inte beror på slumpen eller andra tillfälligheter (Bryman & Bell, 2013, s. 361-362). I 
denna studie kommer vi utgå från två signifikansnivåer, 0,01 och 0,05. Som forskare bör man 
använda sig av flera analysmetoder tillsammans med p-värdet. Att endast förlita sig på p-
värdet kan medföra begränsningar men behöver inte nödvändigtvis vara ett problem 
(Chavalasias et al., 2016, s. 1146).  
 
4.13.5 Chi-två-test  
Chi-två test används i syfte att fastställa hur säker forskaren kan vara på att en relation mellan 
två variabler existerar för att utesluta att resultatet bara är slumpmässigt (Bryman & Bell, 
2013, s. 362). Baserat på skillnaden mellan observerad och förväntad data kan ett chi-två-
värde tas fram (Aronsson, 1999, s. 158). Det förväntade värdet visar hur fördelningen skulle 
sett ut om variablerna hade varit oberoende varandra (Aronsson, 1999, s. 160). Chi-två värdet 
får bara en betydelse genom att ställa det i relation till den statistiska signifikansnivån 
(Bryman & Bell, 2013, s. 362). Antar p-värdet ett lägre värde än signifikansnivån föreligger 
ett beroendeförhållande mellan variablerna (Aronsson, 1999, s. 160). I denna studie kommer 
ett chi-två-test genomföras för att kunna testa våra hypoteser genom att säkerställa statistiskt 
signifikanta samband.  
 
4.13.6 Korrelation 
Korrelationen är ett mått på relationen mellan två olika variabler och visar hur stark, svag 
eller icke existerande detta samband är (Saunders et al., 2012, s. 668). 
Korrelationskoefficienten visar endast en linjär relation mellan variablerna och kan anta ett 
värde mellan -1 och +1. -1 indikerar på en perfekt negativ korrelation och visar att när värdet 
på den ena variabeln ökar, minskar värdet på den andra variabeln. +1 indikerar å andra sidan 
på en perfekt positiv korrelation vilket innebär att då värdet på den ena variabeln ökar, ökar 



	   50	  

även värdet på den andra variabeln och vice versa. Antar koefficienten värdet 0 indikerar 
detta att variablerna är oberoende varandra. Det är inom företagsekonomisk forskning extremt 
ovanligt att få en perfekt korrelation (George & Mallery, 2003, s. 124; Saunders, 2012, s. 521). 
För att kunna dra slutsatsen att en korrelation inte har uppstått av en tillfällighet ställer man 
korrelationskoefficienten i relation till signifikansnivån. Visar korrelationen på ett starkt 
samband i kombination med ett p-värde som är mindre än 0,1 är sannolikheten liten att det 
inte finns något samband i populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 363). I denna studie 
kommer en korrelation plockas fram mellan studiens tre hypoteser för att se ifall det finns en 
korrelation mellan variablerna. Hypotes 1 kommer dessutom att testas en andra gång genom 
den förväntade tjänstekvaliténs fem olika dimensioner för att se den enskilda korrelationen.  
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5. EMPIRI 
________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenterar vi den data som samlats in i enkätundersökningen. Datan 
presenteras genom deskriptiv statistik men även i skriftlig form. Syftet med kapitlet är att ge 
läsaren en överblick över respondenternas svarsfördelning i de olika frågorna. De inledande 
enkätfrågorna kommer presenteras först, därefter följer enkätundersökningens andra och 
tredje del som rör respondentens attityd mot eWOM samt förväntade tjänstekvalité och 
bokningsintention. 
________________________________________________________________ 
 
För att leda in läsaren på den empiriska delen kommer vi här att börja med att presentera den 
deskriptiva statistiken genom tabeller och diagram och även komplettera med en skriftlig 
förklaring innan de framställda hypoteserna prövas i diverse statistiska test. 
 

5.1 Antal respondenter 

Svar från 302 respondenter har samlats in som underlag för denna studie. Av dessa var det 
fyra som svarade “Aldrig” på frågan om de använder sociala medier i sitt 
informationssökande av tjänster i allmänhet, vilka vi tar bort och räknar som ett bortfall 
eftersom de inte ingår i vår målgrupp. Efter bortfall uppgår det insamlade datamaterialet till 
298 respondenter.  
 

5.2 Köns- och åldersfördelning 

År 2016 bestod Sveriges befolkning av 5 013 347 (50,2 %) män och 4 981 806 (49,8%) 
kvinnor (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017d), vilket är en relativt jämn fördelning. 
Respondenterna i denna undersökning består av 211 (70,8%) kvinnor och 87 (29,2%) män. 
Respondenterna ombads även uppge sin ålder inom diverse olika spann. Av dessa 298 
respondenter svarade 142 personer (47,7%) att de är i åldrarna 18-25, 63 personer (21,1%) är 
26-35 år gamla, 29 personer (9,7%) svarade att de är 36-45 år gamla, 38 svarande (12,8%) är 
46-55 år, 21 respondenter (7,0%) är 56-65 år gamla och 5 personer (1,7%) är 66 eller äldre.  
 

 
Figur 10. Könsfördelning 
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Figur 11. Åldersfördelning 

5.3 Utbildningsnivå 

För att förstå vilka våra respondenter är fick de ange vilken deras högsta påbörjade 
utbildningsnivå är. 220 stycken (73,8%) av respondenterna har svarat att deras högst 
påbörjade utbildningsnivå är universitet/högskola, vilket motsvarar majoriteten av studiens 
respondenter. 51 st (17,1%) har svarat gymnasium som högsta påbörjade utbildning, 25 st 
(8,4% ) har svarat en yrkesutbildning medan enbart 2 st (0,7%) endast genomgått en 
grundskoleutbildning.  
 

 
Figur 12. Utbildningsnivå 

5.4 Användandet av sociala medier vid informationssökande av 
tjänster 

I frågan ifall respondenterna använder sig av sociala medier i sitt informationssökande om 
tjänster i allmänhet fick vi en jämnt fördelad svarsfrekvens på “Alltid” och “Oftast” med 133 
svar (44,6%) vardera. 32 personer (10,7%) svarade att de “Sällan” använder sociala medier i 
sitt informationssökande. Det var i denna fråga som de 4 respondenterna tillhörande studiens 
bortfall svarade att de “Aldrig” använder sig av sociala medier i dess informationssökande 
och är alltså inte längre en del av urvalet.  
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Figur 13. Användande av sociala medier i sitt informationssökande 

Vidare ställdes frågan om vilka sociala medier som respondenten använder sig av i sitt 
informationssökande om tjänster i allmänhet. Detta var den enda frågan som kunde generera 
mer än ett svarsalternativ, därav är det av större relevans att här endast visa på antal svar. 275 
respondenter svarade  att det använder sig av “Bokningssidor”, 71 respondenter svarade att de 
använder “Facebook” i sitt informationssökande, 35 respondenter svarade “Instagram” och 17 
respondenter svarade “Youtube”. Utöver detta svarade 39 respondenter “Annan”, som var ett 
öppet svarsalternativ med möjlighet att fylla i vilken social media som respondenten saknade. 
Av dessa 39 som svarade “Annan” var det 18 stycken som skrev “Google” och 15 stycken 
som skrev “Tripadvisor”. Resterande svarade “Brukar inte leta”, “Yelp”, “sökkanaler”, 
“digitala branschtidningar”, “globala sökningar”, “annan sökning” plus ett tomt svar. Totalt 
blev 437 svarsalternativ ikryssade. 
 

5.5 Hotellvanor 

På frågan “Har du någon gång bott på hotell?” svarade alla respondenter (298 stycken) “Ja” 
och ingen valde alternativet “Nej”. Vidare ställdes frågan “Hur ofta brukar du bo på hotell i 
privat syfte?” där “Minst 1 gång i halvåret” och “Minst 1 gång om året” fick en relativt jämn 
fördelad svarsfrekvens på 118 personer (39,6%) respektive 112 personer (37,6%). 1 
respondent (0,3% ) svarade “Minst en gång i månaden”, 67 respondenter (22,5%) svarade 
“Mer sällan än en gång om året”  
 

 
Figur 14. Boendefrekvens 
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5.6 Resesällskap 

För att skapa en referensram hos respondenten ställdes frågan “När du reser i privat syfte, 
vem/vilka reser du oftast med?”. 64 personer (21,5%) reser oftast med “Vänner”, 111 
individer (37,2%) med “Familj”, 111 respondenter (37,2%) med sin “Partner”, 10 personer 
(3,4%) reser oftast “Ensam” och 2 personer (0,7% ) med “Annan”.  
 

 
Figur 15. Respondenternas resesällskap 

5.7 Attityden mot kommentarer via sociala medier 

På frågan “Jag brukar alltid söka efter information via sociala medier” är medelvärdet 3,76, 
medianen 4 och standardavvikelsen 1,18. På frågan “Jag brukar alltid läsa kommentarer på 
sociala medier om hotell jag har för avsikt att boka” är medelvärdet 3,71, medianen 4 och 
standardavvikelsen 1,19.  
 
På frågan “Jag anser att innehållet i kommentarer om hotell via sociala medier är av mycket 
hög kvalité” är medelvärdet 2,94, medianen 3 och standardavvikelsen 0,93 vilket till stor del 
även speglar resultatet i frågan “Jag anser att innehållet i kommentarer om hotell via sociala 
medier är mycket trovärdiga” som har ett medelvärde på 3,02, median på 3 och en 
standardavvikelse på 0,89. På frågan “Jag tar alltid till mig av kommentarer som skrivs på 
sociala medier om hotell jag planerar att boka rum på” är medelvärdet 3,15, medianen 3 och 
standardavvikelsen 1,13.  
 
På frågan “Kommentarer som skrivs via sociala medier om hotell hjälper mig mycket i mitt 
beslutsfattande” är medelvärdet 3,4, medianen 4 och standardavvikelsen 1,09. På frågan 
“Kommentarer som skrivs via sociala medier om hotell påverkar mig mycket i mitt 
beslutsfattande” är medelvärdet 3,31, medianen 3 och standardavvikelsen 1,05. På frågan 
“Negativa kommentarer som skrivs via sociala medier om hotell hjälper mig mer i mitt 
beslutsfattande än positiva kommentarer” är medelvärdet 3,29, medianen 3 och 
standardavvikelsen 1,18. Detta kan liknas med resultatet på frågan “Negativa kommentarer 
som skrivs via sociala medier om hotell påverkar mig mer i mitt beslutsfattande än positiva 
kommentarer” där medelvärdet är 3,32, medianen 3 och standardavvikelsen 1,16.  
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5.8 Tjänstekvaliténs olika dimensioner 

I figur 16 visas fördelningen av svarsalternativen på frågan där respondenterna ombads 
rangordna olika faktorer efter hur viktiga de anser dem vara för sitt val av hotell. De ombads 
att rangordna faktorerna från 1, mest viktig, till 5, minst viktig. Faktorerna var “den fysiska 
miljön”, “att personalen får mig att känna mig speciell”, “att personalen visar på god kunskap 
och får mig att känna mig trygg”, “att personalen är hjälpsam”, “att hotellvistelsen levererar 
vad som utlovas i företagets marknadsföring”, där alla speglar varsin dimension av 
tjänstekvalité; fysisk miljö, empati, försäkran, benägenhet och tillförlitlighet.  
 

 
Figur 16. Fördelning i svar efter vilken dimension av tjänstekvalité 

5.8.1 Dimensionen fysisk miljö 
På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellet upplevs som fräscht 
och välstädat” är medelvärdet 4,59, medianen 5 och standardavvikelsen 0,63. På frågan “I 
mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellet håller en modern standard” är 
medelvärdet 3,8, medianen 4 och standardavvikelsen 1,04. På frågan “I mitt val av hotell är 
det mycket viktigt för mig att hotellet och dess fysiska miljö är tilltalande” är medelvärdet 
3,59, medianen 4 och standardavvikelsen 1,04. Vi summerade ihop respondenternas svar till 
en totalpoäng inom respektive dimension och det var då möjligt att få ett lägsta värde på 3 och 
ett högsta värde på 15.  
 
I del tre av enkäten fick respondenten utgå från ett scenario för att sedan exponeras för 5 olika 
varianter av negativa kommentarer. Varje kommentar hade två följdfrågor. Kommentaren 
“Städningen var under all kritik. Rummen ger en känsla av ett vandrarhem, omodernt med 
slitna möbler. Det är framför allt dålig sovkomfort med en kudde i storlek av prydnadskudde 
och ett mycket tunt täcke.” hade två tillhörande frågor. På frågan “Efter att ha läst 
ovanstående kommentar anser jag den vara användbar för min bedömning av hotellet” är 
medelvärdet 4,23, medianen 4 och standardavvikelsen 0,93. På frågan “Efter att ha läst 
ovanstående kommentar är det mycket troligt att jag bokar hotellet” är medelvärdet 1,82, 
medianen 2 och standardavvikelsen 0,86.  
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5.8.2 Dimensionen empati 
På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal 
uppmärksammar mig och får mig att känna mig betydelsefull” är medelvärdet 3,36, medianen 
3 och standardavvikelsen 1,1. På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att 
hotellets personal förstår mina behov och kan anpassa min vistelse” är medelvärdet 3,6, 
medianen 4 och standardavvikelsen 1,02. På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt 
för mig att hotellets personal har överseende för oförutsägbara händelser” är medelvärdet 3,77, 
medianen 4 och standardavvikelsen 0,91. Respondenternas totalpoäng har även inom 
dimension ett lägsta värde på 3 och ett högsta värde på 15.  
 
Kommentaren "Av personliga skäl var jag tvungen att avboka min vistelse, så jag ringde till 
hotellet men blev informerad om att avbokningspolicyn säger att jag måste avboka 24 h innan 
min vistelse. När jag förklarade situationen och bad om att få avboka alternativt flytta fram 
min vistelse fick jag varken det ena eller andra. Tråkigt att det är viktigare att tjäna pengar 
än att visa medlidande.” hade även den två tillhörande frågor. På frågan “Efter att ha läst 
ovanstående kommentar anser jag den vara användbar för min bedömning av hotellet” är 
medelvärdet 3,04, medianen 3 och standardavvikelsen 1,41. På frågan “Efter att ha läst 
ovanstående kommentar är det mycket troligt att jag bokar hotellet” är medelvärdet 3,06, 
medianen 3 och standardavvikelsen 1,36. 
 
5.8.3 Dimensionen försäkran 
På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal besitter god 
kunskap om hotellet” är medelvärdet 3,68, medianen 4 och standardavvikelsen 1,05. På 
frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal bemöter mig 
med självsäkerhet” är medelvärdet 3,61, medianen 4 och standardavvikelsen 1,04. På frågan 
“I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal får mig att känna mig 
trygg” är medelvärdet 4,16, medianen 4 och standardavvikelsen 0,92. Respondenternas 
totalpoäng i denna dimension kan också anta ett lägsta värde på 3 och ett högsta värde på 15.  
 
Frågorna gäller även för kommentaren “Jag var hyfsat nöjd med min vistelse då jag fått ett 
sånt bra pris, fram till att brandlarmet gick - då tappade jag allt förtroende. Ingen räknade in 
gästerna och gäster skickades t.o.m. tillbaka upp till sina rum trots att de inte kunde 
garantera att det inte brann. Väldigt otryggt!”. På frågan “Efter att ha läst ovanstående 
kommentar anser jag den vara användbar för min bedömning av hotellet” är medelvärdet 3,49, 
medianen 4 och standardavvikelsen 1,29. På frågan “Efter att ha läst ovanstående kommentar 
är det mycket troligt att jag bokar hotellet” är medelvärdet 2,70, medianen 3 och 
standardavvikelsen 1,17.  
 
5.8.4 Dimensionen tillförlitlighet 
På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att jag kan lita på att rummet står 
färdigt den utlovade tiden för incheckning” är medelvärdet 4,46, medianen 5 och 
standardavvikelsen 0,81. På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att jag 
kan lita på att jag får det rum jag har bokat” är medelvärdet 4,37, medianen 5 och 
standardavvikelsen 0,86. På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att jag 
kan lita på att alla utlovade faciliteter finns tillgängliga” är medelvärdet 4,61, medianen 5 och 
standardavvikelsen 0,63. Respondenternas totalpoäng har ett lägsta värde på 3 och ett högsta 
värde på 15.  
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Kommentaren “Bokade i tron om att få stadens bästa utsikt då det är det hotellet 
marknadsför sig med. Blev oerhört chockad och besviken när utsikten var nästintill obefintlig 
och bestod bara av ett tak av betong och ogräs.” hade två tillhörande frågor. På frågan “Efter 
att ha läst ovanstående kommentar anser jag den vara användbar för min bedömning av 
hotellet” är medelvärdet 3,64, medianen 4 och standardavvikelsen 1,09. På frågan “Efter att 
ha läst ovanstående kommentar är det mycket troligt att jag bokar hotellet” är medelvärdet 
2,69, medianen 3 och standardavvikelsen 1,03.  
 
5.8.5 Dimensionen benägenhet 
På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att personalen snabbt och smidigt 
kan lösa problem som uppstår” är medelvärdet 4,36, medianen 5 och standardavvikelsen 0,76. 
På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att personalen kan erbjuda flexibla 
lösningar på problem som uppstår” är medelvärdet 4,36, medianen 5 och standardavvikelsen 
0,8. På frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att personalen är 
serviceinriktad” är medelvärdet 4,56, medianen 5 och standardavvikelsen 0,71. 
Respondenternas totalpoäng har ett lägsta värde på 3 och ett högsta värde på 15.  
 
Samma två tillhörande frågor gäller även för kommentaren “Vi hade en extrasäng på rummet 
och det var verkligen inget utrymme för denna. När man bokar detta så kanske personalen 
kan informera om att den skulle passa bättre i ett något större rum. Vi fick klättra över 
varandra för att nå toaletten.”. På frågan “Efter att ha läst ovanstående kommentar anser jag 
den vara användbar för min bedömning av hotellet” är medelvärdet 3,33, medianen 3 och 
standardavvikelsen 1,19. På frågan “Efter att ha läst ovanstående kommentar är det mycket 
troligt att jag bokar hotellet” är medelvärdet 2,92, medianen 3 och standardavvikelsen 1,11. 
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6. ANALYS 
________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer den insamlade datan att beskrivas utifrån diverse statistiska test. Den 
interna reliabiliteten i enkätfrågorna presenteras genom Cronbach’s Alpha och hypoteser 
bekräftas och förkastas med hjälp av chi-två test och korrelationstest.  
________________________________________________________________ 
 

6.1 Cronbach’s Alpha 

För att säkerställa att vi mäter samma beteende i de frågor som ställts i enkätundersökningen 
kopplade till dimensionerna av tjänstekvalité har tester genomförts med hjälp av Cronbach’s  
Alpha. Som tidigare nämnt i kapitel 4 om praktisk metod är Cronbach’s alpha ett bra mått för 
att testa den interna reliabiliteten då den fastställer att flera frågor som mäter samma beteende 
faktiskt mäter det som förväntas att mäta (Bryman & Bell, 2013, s. 172; Saunders et al., 2012, 
s. 430). I tabell 7 kan ni se de värden på Cronbach’s Alpha som vi fått i denna studie. 
 
Tabell 7. Cronbach’s Alphas värden 

 Cronbach’s Alpha 

Fysisk miljö 0,576 

Empati 0,755 

Försäkran 0,769 

Tillförlitlighet 0,758 

Benägenhet 0,857 
 
I den senare delen av del två i enkätundersökningen är frågorna 14-18 kopplade till de fem 
dimensioner av tjänstekvalité från Parasuraman et al. (1988). Varje enskild dimension är 
kopplad till tre olika frågor, vars avsikt är att mäta samma beteende och relatera till den 
berörda dimensionen. Det lägsta accepterade värdet på Cronbach’s alpha 0,5 (Nunnally & 
Bernstein, 1994, s. 230), vilket betyder att alla dimensioner av tjänstekvalité har en accepterad 
intern reliabilitet då våra värden ligger mellan 0,576-0,857 och därmed överstiger 0,5. Spector 
(1992, s. 29-30) poängterar att ett av kraven för att få pålitliga resultat i analysen via 
Cronbach’s Alpha är att det finns data från 100 till 200 svar. Då vi totalt har samlat in 298 
användbara svar anser vi oss kunna använda denna analysmetod för mätningen av den inre 
reliabiliteten samt se resultaten som pålitliga. Vi kan med andra ord vidare utgå ifrån att de 
frågor vars avsikt var att mäta de fem dimensionerna av förväntad tjänstekvalité mäter vad de 
förväntas mäta. Se bilaga 2 för att se detaljerad data av Cronbach’s Alpha från SPSS. 
 
Cronbach’s Alpha kan vidare hjälpa att identifiera ifall någon av de ställda frågorna faller 
utanför ramen för det fastställda ämnet och inte mäter samma beteende som resterande frågor. 
Vidare kommer vi alltså redovisa ifall uteslutande av eventuella frågor hade resulterat i ett 
annorlunda resultat.  
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6.1.1 Dimensionen fysisk miljö 
Vi har gjort en Cronbach’s Alpha analys för att testa den interna reliabiliteten inom 
dimensionen fysisk miljö, där vi fick ett värde på 0,576. Hade vi tagit bort någon utav 
frågorna hade vi fått ett lägre värde och därför har vi för avsikt att behålla samtliga frågor 
inom dimensionen fysisk miljö.  
 
6.1.2 Dimensionen empati 
I analysen av Cronbach’s Alpha inom dimensionen empati antogs ett värde på 0,755. Hade vi 
tagit bort frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att hotellets personal har 
överseende för oförutsägbara händelser” hade värdet ökat minimalt till 0,787. Denna ökning 
anser vi inte vara tillräckligt stor för att ett uteslutande av frågan ska göra någon skillnad på 
vårt resultat. Vi väljer därför att behålla frågan. Vid borttag av andra frågor hade värdet 
istället minskat.  
 
6.1.3 Dimensionen försäkran 
På frågorna som behandlar dimensionen försäkran fick vi värdet 0,769. Vid borttagning utav 
någon av frågorna hade värdet på Cronbach’s Alpha minskat, vilket inte ger oss en anledning 
till att ta bort någon av frågorna.  
 
6.1.4 Dimensionen tillförlitlighet 
Värdet vi fick fram från analysen inom denna dimension blev 0,758. Hade vi exkluderat 
någon av frågorna som handlar om tillförlitlighet hade Cronbach’s Alpha antagit ett mindre 
värde. Frågorna kommer därmed att kvarstå.  
 
6.1.5 Dimensionen benägenhet 
Den sista dimensionen vi testade var benägenhet som antog det högsta värdet på 0,857. Vid 
borttagning av frågan “I mitt val av hotell är det mycket viktigt för mig att personalen är 
serviceinriktad” skulle värdet ökat marginellt till 0,887. Likt diskussionen för dimensionen 
empati kommer inte heller denna ökning att vara tillräcklig för att göra någon skillnad på vårt 
resultat. Frågan kommer därmed att behållas. Hade vi däremot tagit bort någon av de andra 
två frågorna hade värdet istället minskat.  
 
Alla frågor kopplade till den förväntade tjänstekvalitén är därmed statistiskt bekräftade att de 
mäter det som de avser att mäta och kan därmed ses som relevanta för den fortsatta analysen 
av studien.  
 
Enligt Callan (1996; refererad i Lockyer, 2005, s. 482) har renligheten identifierats i ett flertal 
studier som den viktigaste faktorn för konsumenters hotellval. Renlighet är en av faktorerna 
inom dimensionen fysisk miljö och i studiens enkät ombads respondenterna att rangordna fem 
olika faktorer, som representerade varsin dimension av tjänstekvalité, utifrån vilken som var 
av störst respektive minst vikt vid valet av hotell. I figur 16 (se avsnitt 5.8) kunde man utläsa 
att dimensionen fysisk miljö hör till den viktigaste faktorn för de flesta av studiens 
respondenter i sitt hotellval. De faktorer som kan kopplas till fysisk miljö är renlighet, 
planlösning, ljusinsläpp och inredning. Dimension behandlar med andra ord om det kunden 
kan se och ta på och som i sin tur kan ha en inverkan i hur de upplever tjänstens kvalité (Berry 
et al., 1988, s. 37; Parasuraman et al., 1988, s. 23; Prakash & Mohanty, 2013, s. 1051). 
Dimensionen tillförlitlighet var den dimension respondenterna ansåg vara näst viktig. Det 
handlar här om att företaget kan utföra den utlovade tjänsten på ett pålitligt och noggrant sätt 
och har påtagliga gånger inom forskningen visat sig vara den viktigaste av de fem 
dimensionerna för upplevd tjänstekvalité (Berry et al., 1994, s. 33-34). 
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6.2 Chi-två-tester  

För att ta reda på ifall svaren vi samlat in beror på slumpen eller om det finns en relation 
mellan variablerna har vi använt oss av Pearson’s Chi-två-test, där vi främst vill se ifall våra 
tre hypoteser kan bekräftas eller förkastas. De variabler som har använts är effekten av negativ 
eWOM, bokningsintentionen av hotell, den förväntade tjänstekvalitén och attityden mot 
eWOM. Som tidigare nämnt i den praktiska metoden får värdet på ett Chi-två-test bara en 
betydelse när det ställs i relation till den statistiska signifikansnivån (Bryman & Bell, 2013, s. 
362), vilket i detta fall kommer vara 0,01 och 0,05. Om p-värde är större än signifikansnivån 
så betraktas resultatet som icke signifikant vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas 
(Aronsson, 1999, s. 160). 
 
Se Tabell 8 nedan för att se resultatet på de chi-två-tester vi har genomfört.  
 
Tabell 8.  Chi-två-test och dess p-värde för de olika hypoteserna 

 
Chi-två-test p-värde r2-värde 

H1: Det finns ett samband mellan attityden till eWOM och 
effekten av negativ eWOM 

0,006 7,434 

H2: Det finns ett samband mellan nivån på den förväntade 
tjänstekvalitén effekten av negativ eWOM. 

0,000 16,600 

H3: Det finns ett samband mellan effekten av negativ 
eWOM och bokningsintentionen av hotell 

0,020 5,383 

 
6.2.1 Hypotes 1 
Den första hypotesen som testades via ett Chi-två test var ifall variablerna attityden till eWOM 
i allmänhet och effekten av negativ eWOM är relaterade till varandra. Chi-två värdet baseras 
på en skillnad mellan ett observerat värde och ett förväntat värde där det förväntade värdet 
visar på hur det skulle sett ut om variablerna hade varit oberoende varandra (Aronsson, 1999, 
s. 158, 160). Det observerade antalet för de personer som har en positiv attityd till eWOM i 
allmänhet och som anser att negativa kommentarer hjälper dem i sitt beslutsfattande var 37 
medan det förväntade var 27,2. Vidare kan man utläsa från testet att de som inte ställer sig 
lika positivt mot eWOM i allmänhet men ändå anser att negativa kommentarer hjälper dem i 
sitt beslutsfattande har ett observerat värde på 71 och ett förväntat värde på 80,8. Det 
observerade värdet på de som har en positiv attityd till eWOM men inte anser att negativa 
kommentarer hjälper dem i sitt beslutsfattande var 38 och det förväntade 47,8. Resultatet av 
Chi-två-testet visar på att en relation mellan variablerna attityden mot eWOM och effekten av 
negativ eWOM finns. Vi kan därmed förkasta nollhypotesen (H01) och bekräfta 
alternativhypotesen (Ha1). Detta stärks av p-värdet som är 0,006 och signifikant under 0,01 
samt av r2-värdet som är 7,434. Risken att vi förkastar nollhypotesen på felaktiga grunder är 
mycket låg. För att se data från Chi-två-testet för hypotes 1, se Bilaga 3.  
 
6.2.2 Hypotes 2  
Den andra hypotesen som testades via ett Chi-två test var ifall variablerna effekten av negativ 
eWOM och nivån på den förväntade tjänstekvalitén är relaterade till varandra. Testet visade 
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att det observerade värdet för de antal personer som har en hög förväntad tjänstekvalité och 
anser att negativa kommentarer via sociala medier hjälper dem i dess beslutsfattande var 78 
medan det förväntade värdet var 61,2, vilket tyder på att variablerna är relaterade till varandra. 
Ytterligare ett resultat från testet var det observerade värdet på de med hög förväntad 
tjänstekvalité men som inte anser att negativa kommentarer hjälper dem i sitt beslutsfattande, 
vilket var 91 medan det förväntade värdet var 107,8. P-värdet för hypotes två är 0,000 vilket 
är signifikant under 0,01 och r2-värdet är 16,600. Vi kan därmed dra slutsatsen att det finns en 
relation mellan variablerna. Vi kan förkasta vår nollhypotes (H02) och bekräfta 
alternativhypotesen (Ha2). För att se data från Chi-två-testet för hypotes 2, se Bilaga 3.  
 
6.2.3 Hypotes 3  
Den tredje och sista hypotesen som testades med hjälp av ett Chi-två test är om en relation 
finns mellan variablerna effekten av negativ eWOM och konsumentens bokningsintention av 
hotell. Chi-två testet visar att det finns en relation mellan de två testade variablerna effekten av 
negativ eWOM och bokningsintentionen av hotell. P-värdet är 0,02 och därmed lägre än 
signifikansnivån 0,05 och r2-värdet visar 5,383. Vårt resultat beror med största sannolikhet 
inte på slumpen då chansen att ett nytt test skulle visa att vår undersökning bekräftar ett 
felaktigt resultat är liten. Det observerade värdet på de antal personer som anser att negativa 
kommentarer på sociala medier hjälper dem i deras beslutsfattande och som dessutom leder 
till en minskad bokningsintention av hotellet i fråga var 107 stycken medan det förväntade 
värdet var 102,9. Testet visade dessutom ett högre observerat värde än förväntat värde på 
antalet personer som anser att negativa kommentarer på sociala medier inte hjälper dem i 
deras beslutsfattande och ändå har en hög bokningsintention. Det observerade värdet var 13 
och det förväntade värdet var 8,9. Resultatet av Chi-två-testet är signifikant under 0,05 (p-
värde: 0,02 samt r2-värde: 5,383) vilket tyder på ett samband mellan variablerna. Detta 
innebär att vi enligt detta test kan förkasta vår nollhypotes (H03) att det inte finns någon 
relation mellan variablerna och istället bekräfta vår alternativhypotes (Ha3) att det finns en 
relation. För att se data från Chi-två-testet för hypotes 3, se Bilaga 3.  
 

6.3 Korrelation 

För att se ifall det finns en korrelation mellan variablerna i våra hypoteser gjordes ett 
korrelationstest. Korrelationen kan anta ett värde mellan -1 och +1 där det förstnämnda 
indikerar på en perfekt negativ korrelation och den sistnämnda på en perfekt positiv 
korrelation. Signifikansnivån sträcker sig också i detta fall mellan 0,01 och 0,05. Då det, som 
tidigare nämnt i kap 4.14.6, inom företagsekonomisk forskning är extremt ovanligt att få en 
perfekt korrelation (George & Mallery, 2003, s. 124; Saunders, 2012, s. 521) kan vi 
argumentera för att korrelationsnivån i denna studie är godkänd. 
 
6.3.1 Hypotes 1 
Tabell 9. Korrelationen mellan attityden mot eWOM och effekten av negativ eWOM 

Namn Median S.D Min Max Attityd mot eWOM Negativ eWOM 

Attityd mot eWOM 23,42 5,542 7 35 1 0,305** 

Negativ eWOM 17,80 4,101 5 25 0,305** 1 
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**= Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 
 
Det är en positiv korrelation på 0,305, vilket betyder att tenderar man att ha en positiv attityd 
till eWOM i allmänhet så anser man dessutom att negativa kommentarer hjälper dem i sitt 
beslutsfattande. P-värdet är 0,000 vilket är signifikant under 0,01 och vi kan då dra slutsatsen 
att sannolikheten att vårt resultat beror på slumpen är låg. För att se fullständiga resultatet på 
korrelationstestet för hypotes 1, se Bilaga 4.  
 
6.3.2 Hypotes 2 
Tabell 10. Korrelationen mellan nivån på den förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM 

Namn Median S.D Min Max Negativ 
eWOM  

Förväntad 
tjänstekvalité 

Negativ eWOM 17,80 4,101 5 25 1 0,276** 

Förväntad 
tjänstekvalité 

60,87 8,204 15 75 0,276** 1 

** = Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 
 
Det är en positiv korrelation på 0,276, vilket betyder att ifall man anser att negativa 
kommentarer hjälper en i sitt beslutsfattande så tenderar man även att ha en hög nivå på den 
förväntade tjänstekvalitén. P-värdet är 0,000 med signifikansnivån 0,01. Resultatet visar att 
sannolikheten att vårt resultat beror på slumpen är låg. För att se fullständiga resultatet på 
korrelationstestet för hypotes 2, se Bilaga 4.  
 
6.3.3 Hypotes 3 
Tabell 11. Korrelationen mellan effekten av negativ eWOM och konsumentens bokningsintention 

Namn Median S.D Min Max Negativ eWOM  Bokningsintention 

Negativ eWOM 17,80 4,101 5 25 1 -0,520** 

Bokningsintention 13,13 3,618 5 25 -0,520** 1 
** = Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 
 
Korrelationstestet visar på en negativ korrelation på - 0,520 mellan variablerna effekten 
av  negativ eWOM och bokningsintentionen av hotell. Att korrelationen är negativ betyder att 
höga värden på ena variabeln följer med låga värden på andra variabeln, och vice versa. I 
denna studie betyder det att i de fall där respondenten anser att de negativa kommentarerna 
hjälper dem i deras beslutsfattande så tenderar bokningsintentionen att bli låg och vice versa. 
P-värdet är 0,000 med en signifikansnivå på 0,01. Resultatet betyder att vårt resultat inte beror 
på slumpen. För att se fullständiga resultatet på korrelationstestet för hypotes 3, se Bilaga 4.  
 
6.3.4 Andra korrelationer 
Vidare valde vi dessutom att göra ett korrelationstest för att se korrelationen mellan 
variablerna för varje enskild dimension av tjänstekvalité genom hypotes 3. Syftet var då att ta 
reda på korrelationen mellan negativ eWOM och konsumentens bokningsintention utifrån 
tjänstekvaliténs fem olika dimensioner; tillförlitlighet, fysisk miljö, benägenhet, försäkran och 
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empati. Nedan presenteras ett sammanställt resultat. För att se detaljerad data från testet 
genom SPSS, se bilaga 5.  
 
Hypotes 3 utifrån dimensionerna av tjänstekvalité 
 
Tabell 12. Korrelationen mellan effekten av negativ eWOM och bokningsintentionen, utifrån dimensionerna av 
tjänstekvalité 

                                           Bokningsintention 

Namn Tillförlitlighet Fysisk miljö Benägenhet Försäkran Empati 

 
 

Negativ eWOM 

Tillförlitlighet -0,503**     

Fysisk miljö  -0,495**    

Benägenhet   -0,530**   

Försäkran    -0,576**  

Empati     -0,560** 

** = Korrelationen är signifikant på nivån 0,01 
 
Tillförlitlighet 
Variablerna effekten av negativ eWOM (tillförlitlighet) och bokningsintentionen 
(tillförlitlighet) visar en negativ korrelation på -0,503. Resultatet antyder att en person som 
anser att negativa kommentarer kopplade till dimensionen tillförlitlighet hjälper dem i sitt 
beslutsfattande tenderar att ha en låg bokningsintention kopplat till samma dimension.  
 
Fysisk miljö 
Variablerna effekten av negativ eWOM (fysisk miljö) och bokningsintentionen (fysisk miljö) 
visar en negativ korrelation på -0,495. Resultatet antyder likt dimensionen ovan, att en person 
som anser att negativa kommentarer kopplade till dimensionen fysisk miljö hjälper dem i sitt 
beslutsfattande tenderar att ha en låg bokningsintention kopplat till samma dimension. 
 
Benägenhet 
Vidare testades variablerna effekten av negativ eWOM (benägenhet) och bokningsintentionen 
(benägenhet) som visar en negativ korrelation på -0,530. Resultatet antyder likt de tidigare 
dimensionerna att en person som anser att negativa kommentarer kopplade till dimensionen 
benägenhet hjälper dem i sitt beslutsfattande tenderar att ha en låg bokningsintention kopplat 
till samma dimension. 
 
Försäkran 
Även variablerna effekten av negativ eWOM (försäkran) och bokningsintentionen (försäkran) 
visar en negativ korrelation, men denna gång på -0,576. Resultatet antyder likt de tidigare 
dimensionerna att en person som anser att negativa kommentarer kopplade till dimensionen 
försäkran hjälper dem i sitt beslutsfattande tenderar att ha en låg bokningsintention kopplat  
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Empati 
Sist testades variablerna effekten av negativ eWOM (empati) och bokningsintentionen 
(empati). Dessa visade också en negativ korrelation, men på -0,560. Resultatet antyder likt de 
tidigare dimensionerna att en person som anser att negativa kommentarer kopplade till 
dimensionen empati hjälper dem i sitt beslutsfattande tenderar att ha en låg bokningsintention 
kopplat  
 

Alla p-värden för variablerna till de olika dimensionerna inom tjänstekvalité är på 0,00 med 
signifikansnivån 0,01. Vi kan dra slutsatsen att resultatet med största sannolikhet inte beror på 
slumpen. För att se fullständiga resultatet på korrelationstestet för alternativa korrelationer, se 
Bilaga 5.  
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7. DISKUSSION 
_______________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring studiens utgång och vad som kan tänkas 
ha påverkat resultatet samt återkoppla till studiens teoretiska referensram. Vi kommer att 
belysa de inledande frågorna från enkäten och dess roll i studien samt de olika 
dimensionerna av tjänstekvalité som genomsyrat hela arbetet. Vi kommer resonera kring 
studiens framtagna hypoteser för att tillslut presentera vår avslutande konceptuella modell. 
_______________________________________________________________ 
 

7.1 Diskussion av enkätens inledande frågor 

Att diskutera enkätens inledande frågor anser vi vara av vikt för att skapa en förståelse för 
studiens helhet och eventuella vinkling. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att majoriteten av 
enkätens respondenter identifierade sig med könet “kvinna” samtidigt som åldrarna 18-35 var 
de största åldersgrupperna (18-25 på 47,7% och 26-35 på 21,1%), vilket eventuellt kan tänkas 
ge studien ett vinklat resultat. Vårt val av praktisk metod för studien kan ha haft en påverkan 
på detta då ett snöbollsurval reducerade våra möjligheter till att skapa en jämn köns- och 
åldersfördelning mellan respondenterna. Snöbollsurvalet är en variant av bekvämlighetsurval 
som går ut på att fånga de som finns tillgängliga just där och då (Bryman, 2008, s. 196-197; 
Eliasson, 2013, s. 50), vilket var det urval som lämpade sig bäst för studien baserat på tid och 
resurser.  
 
Åldersfördelningen är inte jämnt fördelad men inte helt oväntad med tanke på att 
enkätundersökningen är webbaserad och den yngre generationen kan tänkas spendera mer tid 
på sociala medier än vad äldre generationer gör. Här kan alltså snöbollsurvalet och även 
författarnas nätverk haft en påverkan på urvalet och den snedvridna köns- samt 
åldersfördelningen. Trots en relativt ojämn fördelning av respondenter, utifrån ålder och kön, 
kan det ändå argumenteras att studien ger oss ett representativt urval av respondenter då det 
speglar vår målgrupp. Alexanderson et al. (2016) har studerat Sveriges internetvanor för 2016 
och bekräftar ovanstående argument. Sedan 2010 har det dagliga användandet av sociala 
medier inom Sveriges gränser nästan fördubblats, från 28% till 58%, där åldrarna 16-35 är 
överrepresenterade samtidigt som vi kan utläsa att majoriteten av dessa faktiskt är kvinnor 
(Alexanderson et al., 2016, s. 42-43). Vi kan därför argumentera för att vårt urval av kön och 
ålder är representativt och fördelaktigt för studien.  
 
Användandet och utvecklingen av elektroniska verktyg likt datorer, smartphones och 
surfplattor tyder på en uppåtgående trend även i framtiden (Alexanderson et al., 2016, s. 15). 
Detta kan tänkas göra att eWOM som fenomen kommer ha ännu större betydelse i framtiden 
inom denna bransch men även inom andra branscher. Vi kan redan nu se att eWOM har lett 
till en förändring i hur företag marknadsför sig. Idag är det till exempel vanligt att använda sig 
av offentliga personer och deras influenser på företagets produkter och tjänster för att 
efterlikna en typ av eWOM, men blir i detta fall en betald version av eWOM. Så länge 
konsumenten inte ifrågasätter vart informationen kommer ifrån så kommer informationen 
uppfattas som lika transparent och trovärdig som eWOM. 
 
Vidare kunde vi utläsa att majoriteten av respondenterna hade en akademisk bakgrund från 
antingen högskola eller universitet, något som kan ha bidragit till att studien även här kan ha 
fått ett vinklat resultat. Då en akademisk utbildning tränar studenten att ifrågasätta och bidrar 



	   68	  

med kunskaper inom källkritik menar vi att en person med en akademisk bakgrund kan se 
världen med mer kritiska ögon än en person med lägre utbildningsnivå. Då studien inte ämnat 
att se skillnader i påverkan från negativ eWOM mellan personer med och utan akademisk 
bakgrund har heller inte detta testats. Testet hade dessutom inte varit generaliserbart med 
anledning av den ojämna fördelningen av respondenter med universitets-/ högskoleutbildning 
respektive lägre utbildningsnivå. Det faktum att vi som författare själva identifierar oss med 
vår genomsnittliga respondent (Kvinna, 18-35 år, med akademisk bakgrund) kan ha påverkat 
hur vi känner inför och ser på resultatet, något vi är medvetna om. 
 
Då vi som författare till denna uppsats har en förförståelse, till exempel vår akademiska 
bakgrund, som kan tänkas spela in i studiens uppbyggnad och resultat anser vi att en 
diskussion kring detta kan vara av vikt. Vi är exempelvis medvetna om att valet av 
kommentarer till enkätens tredje del vars avsikt var att spegla varsin dimension inom 
tjänstekvalité kan ha speglats av vår egna förförståelse. Kommentarerna skulle kunna vara ett 
resultat dels av att en av oss arbetar inom branschen och dels att vi har gjort vår egen tolkning 
av de olika dimensionerna. Dimensionerna av tjänstekvalité är breda och innefattar många 
olika attribut, exempelvis städning och inredning inom den fysiska miljön, och därav kan vår 
förförståelse haft en påverkan på vilka attribut vi valt att ta upp. Vid valet av kommentarer 
fanns en strävan att hålla dessa på en jämnstark negativ nivå dimensionerna sinsemellan. Vi är 
medvetna om att vår förförståelse även här kan haft en påverkan på vad vi anser vara en jämn 
nivå. Detta var dock en av aspekterna vi bad om återkoppling på i vår pilotstudie och fick god 
respons tillbaka, att de enligt respondenterna höll en jämn nivå. 
 
Det är värt att nämna att studiens genomsnittliga respondent är av det kvinnliga könet, mellan 
18-35 år gammal och med en akademisk bakgrund. Vi anser det vidare vara av vikt att 
diskutera kring vad denna profil, utifrån utbildningsnivå, kan ha haft för innebörd för studiens 
resultat. Människor med universitetsutbildning har generellt sett högre löner än personer utan, 
vilket kan ha en inverkan på attityden som ställs till eWOM och dess slutgiltiga påverkan på 
den slutgiltiga bokningsintentionen. Att ha tillgång till mer pengar kan betyda att man är mer 
känslig mot negativa kommentarer som sprids med den anledning att man har fler möjligheter 
än en person som är mer priskänslig. Samtidigt kan det argumenteras för att en person som 
har det gott ekonomiskt ställt vågar chansa mer än någon som är mer beroende av att få det 
rätt från första början på grund av priset. Det skulle kunna tänkas att kvinnor är mer kräsna än 
män men även att dagens sociala medie-värld har en inverkan på vilka bokningsbeslut man 
gör. Idag ser syftet med ett köp helt annorlunda ut jämfört med innan sociala medierna fanns. 
Idag köper man inte en hotellnatt bara för sig själv för att sova en natt utan nu ska man även 
visa upp för alla andra hur bra man har det via bilder på Instagram och incheckningar på 
Facebook etcetera.      
 
Respondenterna i denna studie fick även besvara ett antal frågor rörande deras hotellvanor. 
Till och börja med fick de ange om de någon gång bott på hotell för att sedan svara på hur 
ofta de bor på hotell i privat syfte samt vem de då oftast reser med. Alla våra respondenter 
någon gång har bott på hotell men med skiftande frekvens. Att respondenterna har bott på 
hotell tidigare var ett av kraven för att medverka i studien men frekvensen på hotellbesöken 
kan haft en betydande påverkan på resultatet då förväntningarna förändras ju mer 
konsumenten bekantar sig med tjänsten (Carman, 1990, s. 49). För att återkoppla till studiens 
genomsnittliga respondent kunde vi dessutom se att hon gärna inte reser ensam och att hotell 
därmed även bokas åt andra. Enligt Parasuraman et al. (1991; refererad i Chen, 2014, s. 263) 
har vi alla olika gränser på vad vi tolererar som lägsta nivå på en service och det kan därmed 
tänkas vara viktigare att det blir bra då man bokar för någon annan än bara sig själv, vilket gör 
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dessa människor extra känsliga mot exponeringen av kommentarer från andra via sociala 
medier. Vi kan därmed anta att majoriteten av studiens respondenter lägger mer vikt vid 
eWOM än andra då de inte bara har sina egna preferenser och behov att fylla utan även någon 
annans. Chen (2014, s. 262-263) menar att lägstanivån över vad individen tolererar skiljer sig 
åt, vilket i denna kontext innebär att individen behöver väga samman dessa olika nivåer för att 
nå en acceptabel nivå för alla inblandade om man reser med sällskap. Detta anser vi vara värt 
att nämna för att skapa en helhetsuppfattning om studien och göra läsaren medveten om att 
detta kan ha påverkat resultatet. 
 

7.2 Dimensioner av tjänstekvalité 

Parasuraman et al. (1988) har konstaterat att konsumenter använder sig utav samma 
uppsättning av generella kriterier i sin utvärdering och bedömning av tjänstekvalité, oavsett 
typ av tjänst, och därigenom identifierat fem dimensioner för att beskriva tjänstekvalité; 
tillförlitlighet, benägenhet, försäkran, empati och fysisk miljö (Parasuraman et al., 1985, s. 47; 
Parasuraman et al., 1988, s. 16, 23). För att säkerställa den inre reliabiliteten i de frågor från 
enkätundersökningen som rörde respektive dimension av tjänstekvalité genomförde vi ett 
Cronbach’s Alpha test. Testet visade att de tre tillhörande frågorna för varje enskild 
dimension av tjänstekvalité mäter samma beteende som de har för avsikt att mäta. Med ett 
lägsta värde på 0,576 och ett högsta på 0,857 visar testet att en accepterad intern reliabilitet 
uppnåtts, med utgångspunkt från Nunnally & Bernstein (1994, s. 230) som menar att det 
lägsta accepterade värdet på Cronbach’s alpha är 0,5. Den dimension som fick lägst värde 
(0,576) var fysisk miljö och det finns anledning att tro att flera frågor hade kunnat bidra till att 
få en starkare intern reliabilitet. Vi kan se att värdet inte hade blivit högre om någon av 
frågorna hade uteslutits (Se bilaga 2) och vi kan därmed dra slutsatsen att frågorna har mätt 
vad de avser att mäta. Vi diskuterade tidigare i detta avsnitt hur vår förförståelse kan ha haft 
en inverkan på valet av kommentarer inom dimensionerna. Genom resultatet från Cronbach’s 
Alpha kan vi konstatera att vår förförståelse inte har haft någon negativ effekt på frågorna och 
att vår förförståelse inte har bidragit till att vi har mätt fel sak.   
 
Renlighet är en av faktorerna inom dimensionen fysisk miljö och har identifierats i ett flertal 
studier som den viktigaste faktorn för konsumenters hotellval (Callan 1996; refererad i 
Lockyer, 2005, s. 482). Vi har genom denna studie kunnat utläsa att dimensionen fysisk miljö 
hör till den viktigaste faktorn för de flesta av studiens respondenter i sitt hotellval och att de 
ansåg att dimensionen tillförlitlighet var näst viktig. Det handlar här om att företaget kan 
utföra den utlovade tjänsten på ett pålitligt och noggrant sätt. Denna dimension har påtagliga 
gånger visat sig vara den viktigaste för upplevd tjänstekvalité (Berry et al., 1994, s. 33-34). 
Att dimensionen tillförlitlighet tillsammans med renligheten hör till den förväntade 
tjänstekvaliténs viktigaste dimensioner inom en hotellkontext kan vi med andra ord stärka 
både från teori och från studiens egna resultat. Som vi tidigare argumenterat för innebär en 
bokning av en hotellnatt att man byter hem för ett antal dagar och det faktum att vi vill bo i en 
renlig miljö samtidigt som vi vill ha den tjänst vi har blivit utlovad är inte helt otänkbart.  
 

7.3 Attityd mot eWOM vs effekten av negativ eWOM 

I analysen av data har vi tittat på kopplingen mellan attityd mot eWOM och effekten av 
negativ eWOM (H1). Här har vi gjort ett Chi-två-test samt ett korrelationstest. Resultatet från 
Chi-två-testet gav oss ett p-värde på 0,006 och är signifikant vid 0,01. Korrelationstestet 
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visades en positiv korrelation på 0,305 mellan variablerna attityd mot eWOM och effekten av 
negativ eWOM. Båda testen visar på att det finns ett statistiskt signifikant samband då p-
värdet för Chi-två-testet var 0,006 och korrelationstestet var 0,000 vilket är lägre än 
signifikansnivån 0,01. Vi kan därmed förkasta vår nollhypotes (N01) och bekräfta vår 
alternativhypotes (Ha1), att det finns ett samband mellan attityden mot eWOM och effekten av 
negativ eWOM samt tillägga att detta samband är positivt.  
 

Ha1: Det finns ett positivt samband mellan attityden mot eWOM  
och effekten av negativ eWOM 

 
Vi kan därmed dra slutsatsen att det finns ett samband mellan attityden till eWOM och om 
konsumenten anser att negativa kommentarer är användbara i sitt beslutsfattande. Den 
positiva korrelationen betyder i vår studie att konsumenter som har en positiv inställning till 
kommentarer som skrivs på sociala medier också har en positiv inställning till att använda 
denna negativa eWOM i sitt hotellval. Detta visar även på det motsatta, att en konsument som 
tenderar att inte ta åt sig av vad som skrivs på sociala medier har en neutral alternativt negativ 
attityd mot eWOM. Som tidigare nämnt bör man inte förlita sig helt och hållet på p-värdet 
och tittar man på korrelationen så är den relativt svag. Detta indikerar på att andra variabler, 
som vi inte har identifierat i denna studie, skulle kunna förklara en del av sambandet. Trots 
detta väljer vi med hjälp av vårt resultat att bekräfta att attityden mot eWOM har en 
betydande roll i konsumentens beslutsfattande. Attityden förklarar inte sambandet till 
100%  men påverkar effekten av negativ eWOM. Detta är i likhet med Erkan & Evans (2016) 
IACM-modell men nu även bekräftad i en tjänstekontext. 
 
På grund av att egentligen vem som helst kan engagera sig och skriva eWOM på sociala 
medier menade Xu (2014, s. 136, 143) att kvalitén på informationen och trovärdigheten i det 
som skrivs har fått en allt större betydelse. Detta ställer högre krav på konsumentens förmåga 
att kritiskt granska tillgänglig information, men kan även kopplas mot konsumentens 
allmänna attityd till det som skrivs på sociala medier. Vi observerade att många av våra 
respondenter har en relativt positiv attityd till eWOM i allmänhet. 139 personer fick en 
totalpoäng på 25 eller högre på de frågor som rörde attityden till eWOM (fråga 9-12), där 7 
var det lägsta värdet och 35 det högsta. Det handlar återigen om konsumentens inställning 
mot det som står skrivet på dagens sociala medier. Ifall man som konsument inte har ett 
allmänt intresse för eWOM och kommentarer via sociala medier så kommer det inte heller få 
en betydelse i valet av hotell. Vi vill här argumentera för att vi tror på att sociala mediers 
uppsving och utveckling medfört en allt mer positiv inställning mot fenomenet. Statistik från 
Alexanderson et al. (2016, s. 42) har visat att det dagliga användandet av sociala medier ökat 
med det dubbla sedan 2010,  från 28% till 58% av Sveriges befolkning.  
 
Vidare vill vi föra en diskussion kring fråga 13 i enkäten där respondenten tillfrågades ifall de 
anser att negativa kommentarer påverkar och hjälper dem mer i sitt beslutsfattande än positiva 
kommentarer. Sen och Lerman (2007, s. 90) menar i sin forskning att individer tenderar att 
lägga mer uppmärksamhet på negativ information framför positiv då negativ är mer 
framträdande och att individer tenderar att lita mer på den negativa informationen. Då vår 
studie gav oss ett medelvärde på 3,3 (snittet i fråga 13) kan vi i denna fråga inte dra någon 
slutsats om att negativ eWOM har en större påverkan än positiv eWOM i konsumentens 
beslutsfattande. Dock vill vi påpeka att vi genom både hypotes 1 och 4 kunnat dra samband 
mellan negativ eWOM och konsumentens beslutsfattande och vill därför argumentera för att 
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negativa kommentarer har en inverkan på konsumenten, men att vi inte kan visa på en 
starkare tendens vid negativ eWOM än vid positiv.  
 

7.4 Förväntad tjänstekvalité vs effekten av negativ eWOM  

I analysen av data har vi tittat på kopplingen mellan nivån på den förväntade tjänstekvalitén 
och effekten av negativ eWOM (H2). För att mäta detta samband gjorde vi ett Chi-två-test 
samt ett korrelationstest. Resultatet från Chi-två-testet gav oss ett p-värde på 0,000 och är 
signifikant vid 0,01. Korrelationstestet visades en positiv korrelation på 0,276 mellan 
variablerna nivån på den förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM. Båda 
testen visar på att det finns ett statistiskt signifikant samband då p-värdet för både Chi-två-
testet och korrelationstestet var 0,000 vilket är lägre än signifikansnivån 0,01. Vi kan därmed 
förkasta vår nollhypotes (N02) och bekräfta vår alternativhypotes (Ha2), att det finns ett 
samband mellan nivån på den förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM samt 
tillägga att detta samband är positivt.  
 

Ha2. Det finns ett positivt samband mellan  
nivån på den förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM 

 
Detta säger oss att vilken nivå konsumenten har på den generella förväntade tjänstekvalitén 
har en påverkan på hur mycket man upplever att en negativ kommentar hjälper i 
beslutsfattandet. Korrelationstestet visade på ett positivt samband vilket är sannolikt med 
tanke på att om man förväntar sig en hög tjänstekvalité så påverkar negativa kommentarer 
mer än om man hade haft en låg förväntad tjänstekvalité. Enligt Chen (2014, s. 262) så har 
konsumenten en nivå på den önskade servicen och en nivå på vad som är en tillfredsställande 
service. Även fast man har en hög förväntad tjänstekvalité behöver det inte nödvändigtvis 
betyda att man har en hög lägstanivå på vad som är en tillfredsställande service. Återigen bör 
man inte förlita sig för mycket på p-värdet och tittar man på korrelationen mellan dessa 
variabler så är den även här relativt svag. Detta indikerar på att andra variabler, som vi inte 
har identifierat i denna studie, skulle kunna förklara en del av sambandet. Vår studie bekräftar 
dock att det finns en påverkan från negativ eWOM på de som förväntar sig en hög 
tjänstekvalité.   
 
Studien kan därmed påvisa att människor som förväntar sig en hög kvalité på tjänsten tenderar 
att ha användning av negativa kommentarer som sprids om tjänsten via sociala medier. I vårt 
fall visar det att konsumenter med höga förväntningar på hotellets kvalité, utifrån 
tjänstekvaliténs fem dimensioner, också anser att negativa kommentarer är hjälpsamma för 
deras hotellval. Detta kan bero på det faktum att om konsumenten förväntar sig att någonting 
ska vara bra så kan de direkt utesluta vissa alternativ då de negativa kommentarerna visar på 
att hotellet i fråga inte når upp till den kvalitetsnivå de förväntar sig. Vidare kan studien visa 
på det motsatta, att konsumenter som inte ställer några krav på kvalitén av tjänsten inte heller 
påverkas av negativa kommentarer i samma utsträckning som konsumenter med högre 
förväntningar på tjänstekvalitén. Då korrelationen mellan variablerna var relativt svag kan vi 
vidare anta att fler faktorer kan tänkas spela in. En tänkbar faktor kan vara att “val av resa” 
har en inverkan. Vi har i vår undersökning utgått från, och uttryckligen poängterat, att 
konsumenten ska utgå ifrån en resa i privat syfte, där “privat syfte” blir en individuell 
tolkningsfråga. En backpackingresa kan antas ha genererat andra svar än en weekendresa, där 
konsumentens lägsta toleransnivå troligtvis varierat beroende på vilken resa de haft i åtanke. 
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Vilket land eller världsdel man åker till kan också tänka vara en avgörande faktor. Då kultur 
och levnadsstandard ser olika ut i olika länder kan även förväntningarna antas skifta. Vilken 
levnadsstandard man har som bakgrund spelar också in på förväntningar. En individ som är 
van vid en hög levnadsstandard kommer förmodligen inte acceptera en lägre nivå på servicen 
och därmed också tolerera mindre. I Sverige har vi till exempel en hög levnadsstandard vilken 
kan tänkas bygga på att vi generellt sett är välutbildade och har ett speciellt välfärdssystem. 
Då akademiker tenderar att ha en högre inkomst har de också mer pengar att röra sig med 
vilket tidigare diskuterats kan leda till att man söker sig till ett hotell med en högre nivå på 
servicen och därmed även förväntar sig mer. Sociala medier kan också haft en påverkan på 
vad man förväntar sig då det idag är viktigt att kunna visa upp sitt liv via Instagram etcetera.  
 
Vi gjorde en intressant observation i chi-två testen för hypotes 2 där 91 personer anses ha en 
hög förväntad tjänstekvalité men svarade att de inte tyckte att den negativa kommentaren 
underlättade deras beslutsfattande när de exponeras för en negativ kommentar. Detta kan bero 
på flera olika saker. Det kan till exempel tänkas bero på att det bara är en kommentar som de 
tar sitt beslut på, att resultatet hade blivit annorlunda om de hade exponerats för fler negativa 
kommentarer. Styrkan i eWOM ökar troligtvis ju fler negativa kommentarer som finns om 
samma hotell. Det skulle också kunna tänkas att just det attribut som kommentaren berörde 
inte är viktigt för den specifika respondenten. Exempelvis berörde kommentaren inom 
Parasuraman et al’s (1988) dimension tillförlitlighet utsikten från hotellet vilket för vissa inte 
spelar någon roll medan huruvida de får checka in den tiden som utlovas, som också är ett 
attribut inom dimensionen tillförlitlighet, är väldigt viktigt för respondenten. Det skulle även 
kunna bero på vilken inställning respondenten har till eWOM som Erkan & Evans (2016) 
diskuterar i sin studie av IACM-modellen. Om respondenten inte tycker att kommentarer som 
skrivs via sociala medier om hotell är trovärdiga eller av hög kvalité är det rimligt att man inte 
heller anser att de hjälper i beslutsfattandet även fast man har en hög förväntad tjänstekvalité.  
 

7.5 Effekten av negativ eWOM på bokningsintetionen av hotell 

I analysen av data har vi tittat på kopplingen mellan effekten av negativ eWOM och 
konsumentens bokningsintention av hotell (H3). För att mäta sambandet mellan variablerna 
har vi gjort ett  Chi-två-test och ett korrelationstest. Resultatet från Chi-två-testet gav oss ett 
p-värde på 0,02 och är signifikant vid 0,05. Korrelationstestet visades en negativ korrelation 
på -0,520 mellan variablerna effekten av negativ eWOM och bokningsintentionen. Båda 
testen visar på att det finns ett statistiskt signifikant samband då p-värdet för chi-två testet är 
0,02 vilket är lägre än signifikansnivån 0,05 samt p-värdet för korrelationen på 0,00 är lägre 
än signifikansnivån på 0,01. Vi kan därför förkasta vår nollhypotes (N03) och bekräfta vår 
alternativhypotes (Ha3), att det finns ett samband mellan effekten av negativ eWOM och 
bokningsintentionen av hotell samt tillägga att detta samband är negativt.  
 

Ha3. Det finns ett negativt samband mellan effekten av negativ eWOM 
och bokningsintentionen av hotell 

 
Resultatet visar att personer som anser att negativa kommentarer, som skrivs via sociala 
medier om hotell de har för avsikt att boka, hjälper dem i sitt beslutsfattande tenderar att inte 
gå vidare och skapa en bokningsintention. Morgan et al. (2003, s. 290) och Kim et al. (2016, s. 
512) har noterat i sin forskning att negativ eWOM kan ha en kraftig påverkan på ett företag 
och att det inte krävs många kommentarer för att det ska få en effekt. Den påverkan negativ 
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eWOM har på konsumentens bokningsintention skulle kunna innebära stora konsekvenser för 
företag om de inte identifierar och fångar upp problemet. Det kan påverka företagets 
varumärke, rykte och därmed även dess ekonomiska situation om konsumenter inte vill boka. 
Utifrån hypotes 3 har vi därmed även kunnat stärka Goldsmith och Horowitz (2006, s. 12) 
teori om att konsumenter numera litar mer på information via eWOM och andra konsumenter 
än från företaget själv.   
 
Beslutsprocessen som Engel et al. (1968) beskrev den går ut på fem olika steg: 
problemupptäckt, informationssökande, värdering av alternativ, beslut tas och utvärdering av 
beslutet. Vi har visat på att det finns ett samband mellan negativ eWOM och konsumentens 
bokningsintention vilket även Engel et al. (1968) i grova drag visar med sin modell. Att hur 
konsumenten värderar information som samlats in i syfte att skapa sig en bild av den 
förväntade servicen i slutändan påverkar vilket beslut som tas. I och med sociala mediers 
uppkomst, utveckling och anonymitet har det skapat enorma möjligheter för människor att 
dela sina åsikter och upplevelser med andra samtidigt som denna utveckling på samma gång 
ställer högre krav på konsumenten i dess värdering. Goldsmith och Horowitz (2006, s. 5) 
stärker att anonymiteten haft ett inslag i hur konsumenten numera bekvämt kan sprida sina 
åsikter och trycker även på att detta skapar mer trovärdighet till kommentarerna. Berezan et al 
(2015, s. 200) menar vidare att eWOM numera är den mest inflytelserika delen inom dagens 
marknadsföring, vilket kan kopplas till våra resultat som även de visar på eWOM’s kraft och 
påverkan. Vi har med studien kunnat visa på att någonting sker i beslutsprocessens tredje steg 
(värdering av alternativ), att det är här påverkan från eWOM kommer in och analyseras om 
den vidare är relevant eller inte. Resultatet ger stöd för hypotesen att konsumentens 
bokningsintentioner minskar efter att ha blivit exponerad för en negativ kommentar om det 
hotell som de tidigare haft för avsikt att boka, något som kan stärkas genom Kohli et al. (2015, 
s. 41) som menar att vi anser att kommentarer från andra människor idag är mer trovärdigt än 
information från företaget själv. 
 
Erkan & Evans (2016) förklarar genom IACM-modellen att både konsumentens attityd mot 
information via eWOM samt egenskaperna i informationen har en påverkan på konsumentens 
köpintention. De gjorde i deras studie ingen större skillnad på positiv och negativ eWOM men 
då Park och Lee (2009, s. 66) menar att negativ eWOM har en större påverkan på 
konsumentens köpintentioner än positiv eWOM valde vi att vinkla vår studie mot negativ 
eWOM. Vårt resultat visar på samma effekt, men i detta fall att negativ eWOM har en 
påverkan på konsumentens bokningsintention utifrån informationen i sig och vilken attityd 
konsumenten har mot eWOM överlag. Till skillnad från Erkan & Evans (2016) som gjorde 
sin undersökning på produkter kan vi bekräfta att ett samband finns när det gäller tjänster 
också. Vi fann dessutom ett relativt starkt samband vilken kan antas ha med tjänstens 
abstrakta egenskaper att göra samt att kommentaren i fråga hade en negativ klang. Enbart en 
positiv kommentar skapar inte en bokningsintention hos konsumenten men en negativ 
kommentar kan göra att ett alternativ utesluts direkt.  
 
Vår studie gjordes i en hotellkontext men kan likväl tänkas ha en betydande påverkan för 
andra företag inom tjänstesektorn. En bransch som kan liknas med studiens valda 
hotellbransch är flygbranschen då den består av liknande abstrakta och konkreta inslag samt 
att det även där handlar om att skapa en bokningsintention hos konsumenten. United Airlines 
är här ett praktexempel på effekten av negativ eWOM och dess kraftiga påverkan på ett 
företag. Företaget blev utsatt för negativ eWOM av en besviken konsument som till en början 
hade vänt sig till företaget men inte fick vad han ansåg vara tillräckligt med hjälp. Huruvida 
detta visat på någon nedgång vad gäller bokningsintetionen är inte undersökt men det vi vet är 
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att detta i slutändan ledde till en nedgång i aktiekursen som resulterade i en ekonomisk förlust 
på närmare 180 miljoner dollar på bara några veckor för flygbolaget.  
 
Vårt resultat kan dessutom tänkas ha en betydelse i ett produktsammanhang. Shostack (1977, 
s. 74) menar att det idag inte finns några “rena produkter” utan att alla produkter och tjänster 
har mer eller mindre konkreta och abstrakta inslag. Om vi tänker oss produkter som endast 
säljs via internet så har de några liknande egenskaper som en tjänst har. En produkt som köps 
via internet kan till exempel vara svår att utvärdera innan man har köpt den då möjligheten att 
känna på produkten är begränsad. Däremot går produkten att utvärdera när den finns i 
köparens besittning och det finns en möjlighet att skicka tillbaka produkten om konsumenten 
inte är nöjd. Produkten är inte förgänglig på samma sätt som en tjänst men negativ eWOM 
som skrivs om produkter som endast kan köpas via internet kan tänkas påverka huruvida 
konsumenten skapar sig en köpintention eller inte i ett första stadie.  
 
Parasuraman et al. (1988, s. 23) beskriver fem dimensioner av tjänstekvalité som de 
argumenterar för att individer använder sig av för att utvärdera tjänstekvalitén av tjänster. För 
att mäta eWOM och dess påverkan på konsumentens bokningsintention använde vi oss av 
dessa fem dimensioner genom att plocka ut kommentarer som kopplades till var och en av 
dimensionerna. Dessa fem dimensioner är som tidigare nämnt tillförlitlighet, benägenhet, 
försäkran, empati och fysisk miljö. Alla dimensioner visade på en korrelation till variabeln 
bokningsintention av hotell. Där dimensionen Försäkran hade den starkaste korrelationen med 
bokningsintetionen på -0,576 och Fysisk miljö hade den lägsta på -0,495. Vi gjorde 
individuella korrelationstest för varje dimension i syfte att se om någon dimension hade en 
starkare korrelation än de andra. Resultatet visade ingen stor skillnad dimensionerna emellan 
vilket visar på att alla dimensioner är viktiga för valet av hotell. Däremot i frågan där 
respondenterna ombads rangordna vilken dimension de ansåg vara viktigast respektive minst 
viktig såg vi att fysisk miljö var den viktigaste dimensionen och empati den minst viktiga. 
Dessa resultat visar på att alla dimensioner spelar roll för konsumenten men ifall de måste 
välja så spelar den fysiska miljön störst roll och personalens empati minst roll.  
 

7.6 Avslutande konceptuell modell 

Avslutningsvis kan vi nu, genom våra chi-två-test samt korrelationstest, förkasta samtliga 
nollhypoteser och därmed bekräfta alla våra alternativhypoteser. Vi har funnit stöd för att det 
finns ett statistiskt samband mellan; attityden mot eWOM och effekten av negativ eWOM, 
nivån på den förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM samt effekten av 
negativ eWOM och bokningsintentionen av hotell. För en sammanfattning av bekräftelsen av 
studiens hypoteser, se Tabell 13 nedan.  
 
Tabell	  13.	  Bekräftelse	  av	  studiens	  hypoteser	  

Attityd mot eWOM Hypotes 1 Effekten av negativ eWOM 

Nivån på den förväntade tjänstekvalitén Hypotes 2 Effekten av negativ eWOM 

Effekten av negativ eWOM Hypotes 3 Bokningsintentionen av hotell 
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Sammanfattningsvis har vi valt att sammanställa våra resultat genom en slutgiltig konceptuell 
modell för studien. Syftet är att ge läsaren en inblick i vilka faktorer som visat sig ha en 
påverkan för konsumentens bokningsintention av hotell. Effekten av negativ eWOM har varit 
studiens centrala del med hjälp från tjänstekvalitén fem dimensioner där samtliga hypoteser 
har kunnat bekräftas. Den ursprungliga konceptuella modellen (figur 8) är därmed 
oförändrad.   
 

 
Figur 17. Den avslutande konceptuella modellen 
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8. SLUTSATS  
_______________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer först och främst slutsatsen att presenteras och huruvida studiens 
forskningsfrågor och syfte är besvarat. Därefter följer en diskussion kring det teoretiska och 
praktiska bidraget, studiens begränsningar, förslag till framtida studier. Sist presenteras 
studiens sanningskriterier samt samhälleliga och etiska aspekter.  
_______________________________________________________________ 
 

8.1 Slutsatser 

Studiens forskningsfråga har sett ut som följer: 
 

Hur påverkar negativ eWOM via sociala medier  
konsumentens bokningsintention av hotell? 

 
För att besvara den ställda forskningsfrågan har vår målpopulation undersökts genom en 
webbaserad enkätundersökning. Målpopulationen som undersökts bestod av män och kvinnor 
över 18 år som använder sig av sociala medier i sitt informationssökande av tjänster samt 
någon gång har bott på hotell. Respondenterna har försetts med frågor i syfte att undersöka 
hur de ställer sig till och blir påverkade av negativa kommentarer skrivna på sociala medier 
om hotell i dess skapande av en bokningsintention.  
 
För att analysera detta ställdes tre hypoteser upp där vi i samtliga fall kunde bekräfta ett 
samband mellan de testade variablerna. Vi fann stöd för att det finns ett statistiskt signifikant 
samband mellan attityden mot eWOM och effekten av negativ eWOM, vilket innebär att 
attityden konsumenten har mot eWOM påverkar om konsumenten väljer att ta till sig av 
negativ eWOM som skrivs på sociala medier eller inte. Då korrelationen mellan variablerna 
var positiv betyder det att de som tenderar att ha en positiv attityd mot eWOM tenderar att ta 
till sig av negativa kommentarer vid bokning av hotell. Har man däremot en negativ attityd 
mot eWOM så tenderar man att inte ta till sig av negativa kommentarer som skrivs via sociala 
medier. Vi fann även ett statistiskt signifikant samband mellan nivån på den förväntade 
tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM vilket innebär att vilken nivå konsumenten har 
på den förväntade tjänstekvalitén har en påverkan på huruvida konsumenten anser att negativa 
kommentarer hjälper i beslutsfattandet. Även här fick vi en positiv korrelation vilket innebär 
att har man en hög nivå på förväntad tjänstekvalité tenderar man att låta sig påverkas av 
negativa kommentarer via sociala medier i sitt beslutsfattande och vice versa. Vi fann 
dessutom ett statistiskt signifikant samband mellan effekten av negativ eWOM och 
konsumentens bokningsintention vilket innebär att effekten av negativ eWOM påverkar 
huruvida konsumenten skapar sig en bokningsintention eller inte. Då korrelationen visade på 
ett negativt samband mellan variablerna kan vi dra slutsatsen att konsumenten som anser att 
negativ eWOM hjälper i dess beslutsfattande tenderar att inte skapa sig en bokningsintention 
och vice versa. Den konceptuella modell som tagits fram i studien har som syfte att förklara 
sambandet mellan ovanstående hypoteser för att visa på hur den förväntade tjänstekvalitén 
samt attityden mot eWOM påverkar användandet av negativ eWOM för att skapa sig en 
bokningsintention. 
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Negativa kommentarer på sociala medier påverkar inte bara hotellgästerna utan även företag 
inom hotellbranschen. Studiens resultat visar på att konsumenten tenderar att inte skapa en 
bokningsintention efter att de har läst en negativ kommentar om hotellet på sociala medier. 
Uteblivna bokningar eller en lägre bokningsfrekvens betyder ur ett företagsperspektiv lägre 
inkomst i första ledet. Lägre inkomst i sin tur kan leda till en betydande förlust och draget till 
sin spets även till konkurs. Negativa kommentarer kan dessutom medföra att företag får ett 
dåligt rykte och image (Morgan et al., 2003, s. 290). Detta kan fortsättningsvis leda till att 
varumärket skadas då företaget börjar associeras med negativ eWOM. Då individer tenderar 
att lyssna mer på negativ eWOM samt det faktum att negativ eWOM är mer framträdande än 
positiv (Sen & Lerman, 2007, s. 90) kan ett dåligt rykte vara svårt återhämta sig ifrån som 
företag. Negativ eWOM är dock inte bara negativt som Jeong & Jeon (2008, s. 136-137) samt 
Berger et al. (2010, s. 815) argumenterar för. Negativa kommentarer hjälper företag att 
identifiera vilka områden som behöver utvecklas och förbättras. Därav är det viktigt att 
hotellföretag tar till vara på dessa negativa kommentarer och åtgärdar det som inte är bra för 
att förebygga att fler negativa kommentarer skrivs om företaget.  
 
Efter en genomgående analys av den insamlade datan med hänsyn till befintlig teori inom 
ämnet kan vi dra slutsatsen att negativ eWOM har en negativ effekt på bokningsintetionen av 
hotell. Vi kan därmed besvara forskningsfrågan och konstatera att konsumenter vars attityd 
mot eWOM är positiv, samt som har en hög förväntad nivå på tjänstekvalitén, tenderar att ha 
en låg bokningsintention efter att ha tagit del av negativa kommentarer på sociala medier om 
hotellet i fråga. Vidare kan vi nu argumentera för att studiens syfte och forskningsfråga är 
besvarade och uppfyllda.  
 

8.2 Teoretiskt bidrag 

Studien har bidragit med en ökad teoretisk förståelse för vilken betydelse negativa 
kommentarer via sociala medier har på konsumentens värdering av informationen och 
efterkommande bokningsintentioner inom hotellbranschen. Studien har genom att undersöka 
hur konsumentens bokningsintention påverkas av negativa kommentarer utifrån den 
förväntade tjänstekvalitén samt attityden till eWOM funnit statistiskt signifikanta samband 
mellan de studerade variablerna och fyllt en del av det teoretiska gapet. 
 
Utgångspunkten i studien var bland annat Parasuraman et al’s (1988) fem dimensioner av 
tjänstekvalité, där vi har visat att alla fem dimensioner är relevanta för uppfattningen av den 
förväntade tjänstekvalitén och skapandet av bokningsintention inom hotellbranschen. Vi fann 
inget statistiskt stöd för att någon dimension hade en betydligt högre korrelation och skulle 
därmed vara mer känslig när det gäller eWOM och dess påverkan på bokningsintetionen. 
Noterbart är dock att när konsumenten själva fick rangordna ansåg de att den fysiska miljön 
var den viktigaste dimensionen och empati den minst viktiga. Erkan & Evans’ (2016) IACM-
modell låg även den till grund för studien då den visat på att eWOM via sociala medier har en 
påverkan på konsumentens köpintention av produkter. Vi har i denna studie funnit att detta 
samband föreligger även inom hotellbranschen. Engel et al’s (1968) beslutsprocess är en 
tredje teori som legat till grund för denna studie. Vi har funnit stöd för att eWOM är en 
bidragande faktor i steget inom beslutsprocessen som handlar om konsumentens värdering av 
information.  
 
Vi har därmed bidragit med en djupare teoretisk förståelse för hur bokningsintentioner 
påverkas av eWOM som skrivs via sociala medier utifrån konsumentens attityd kring eWOM 
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och förväntade tjänstekvalité inom hotellbranschen och hur detta kan kopplas till 
tjänstekvaliténs dimensioner.  
 

8.3 Praktiskt bidrag 

Det praktiska bidraget för denna studie är att skapa en förståelse hos företag inom 
hotellbranschen om hur potentiella gäster värderar och påverkas av de negativa kommentarer 
om företaget som skrivs av tidigare hotellgäster via sociala medier. Studien har sedermera 
visat vikten av att ta vara på och verkligen lyssna på de negativa kommentarer som sprids på 
sociala medier om företaget. Ett av studiens mål var även att väcka en tanke och en förståelse 
hos konsumenten för hur de själva påverkas av negativa kommentarer och vad negativa 
kommentarer kan få för konsekvenser för företaget. 
 
Resultatet från studien har skapat en grund för företag inom hotellbranschen att använda och 
bygga sina operativa strategier på. Då eWOM är ett fenomen som anses vara svårt att 
kontrollera för företagen kan denna studie bidra med ett underlag för användning i ett 
förebyggande syfte. Studien kommer med andra ord inte kunna bidra med ett sätt att eliminera 
eWOM då det ligger utanför företagets makt, utan har istället bidragit med att skapa en 
inblick i hur kraftig dess påverkan kan vara på en konsuments beslut av hotellbokning. 
 
Utifrån resultatet i denna studie kan vi bekräfta att kommentarer inom alla fem dimensioner 
av Parasuraman et al. (1988) har en påverkan på hur konsumenten skapar sig en 
bokningsintention inom hotellbranschen och att när konsumenten själv får välja inom vilken 
dimension eWOM spelar störst roll anser de att den fysiska miljön är viktigast. Med detta kan 
vi rekommendera hotellföretag att uppmärksamma negativa kommentarer som skrivs via 
sociala medier och då främst inom dimensionen fysisk miljö.  
 
Vår konceptuella modell kan ur ett företagsperspektiv användas som en referensram för att 
förstå påverkan av eWOM i sociala medier på konsumentens bokningsintentioner inom 
hotellbranschen. Canhoto & Clark (2013, s. 535-536) menar att sociala medier är viktiga att ta 
hänsyn till på grund av att det är ett forum som når ut till många människor och är därav en 
lämplig plattform för eWOM. Av denna orsak är de samband som är bekräftade genom vår 
studie värdefulla då de hjälper företag att förstå dynamiken av eWOM på sociala medier och 
kan på så sätt användas som en grund för skapandet av operativa strategier. Vidare kan vi 
därför dra slutsatsen att vi bidragit praktiskt till studiens viktigaste intressenter, företag inom 
hotellbranschen samt konsumenter. Vi har kunnat påvisa vilka dimensioner av tjänstekvalité 
samt vad inom dessa dimensioner som personalen kan ta hänsyn till i bemötandet av gäster. 
Studien kan vidare ses som ett underlag för chefer inom hotellbranschen vid utbildning av 
personal då vi påvisar vikten av att förstå eWOM och att arbetet kring tjänstekvalité 
genomsyrar hela företaget.  
 

8.4 Studiens begränsningar 

Alla studier har mer eller mindre begränsningar. Detta avsnitt kommer därför behandla denna 
studies begränsningar och belysa vad som hade kunnat göras på annat sätt. 
 
Vi är medvetna om att hotell inte alltid bokas privat utan att bokningen kan vara jobbrelaterad, 
något som skulle kunna tänkas påverka studien då individuella köpintentioner och ett företags 
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köpintentioner skiljer sig åt. Vi kan inte säkerställa att respondenterna för studien har svarat i 
ett privat eller jobbrelaterat. Trots att det förklarats att studien baseras på resor i privat syfte så 
kan det hända att de som ofta reser i jobbet har svarat och utgått från andra förväntningar än 
de som endast reser privat. Detta är en begränsning som vi är väl medvetna om och som 
istället skulle kunna utmynna i ett förslag till en framtida studie.  
 
Ytterligare en begränsning med studien är valet att använda sociala medier som helhet. 
Studien hade kunnat göras som en fallstudie av en specifik social media då det finns 
anledning att tro att användningen av de olika kanalerna skiljer sig åt hos konsumenterna, 
likväl som de sociala mediernas olika trovärdighet och kvalité. Valet att ta sociala medier som 
helhet bygger på studiens syfte som inte var att se skillnader i olika sociala mediers påverkan 
utan mer dess påverkan som helhet. Vi är medvetna om att detta kan ha en inverkan på 
studiens resultat. 
 
En annan begränsning med studien är antalet negativa kommentarer till enkätens tredje del. 
Här hade studien kunnat innefatta fler kommentarer inom varje enskild dimension för att se 
hur kommentarerna skiljer sig åt för konsumentens uppfattning. Hade vi gjort detta val hade 
enkäten blivit längre vilket hade kunnat bidra till färre svarar på enkäten och därför valde vi 
att bara ha en kommentar inom varje dimension. Vi är med andra ord medvetna om studiens 
begränsning i och med vårt val av de specifika kommentarerna och att detta haft en inverkan 
på studiens resultat. 
 
Urvalet, icke-sannolikhetsurval i form av snöbollsurval, är studiens främsta begränsning. Det 
kan diskuteras om detta urval speglar studiens målpopulation. Då studien avsåg att undersöka 
de som använder sig av sociala medier i sitt informationssökande tror vi inte att urvalet hade 
sett annorlunda ut vid ett sannolikhetsurval då vi genom vårt urval kommit i kontakt med 
målpopulationen.  Resultatet kan ändå inte med säkerhet sägas avspegla målpopulationen till 
100% och kan därmed inte heller generaliseras på populationen, något som författarna ställer 
sig ödmjuka inför och accepterar.  
 

8.5 Förslag till framtida studier 

På grund av att undersökningar mer eller mindre kräver vissa avgränsningar för att kunna 
genomföras finns det många outforskade områden som skulle kunna komplettera denna studie. 
En idé är att som fortsatt forskning särskilja på de sociala medierna och ställa dem mot 
varandra för att se på skillnader sinsemellan. Man skulle då kunna undersöka om 
trovärdigheten och kvalitén på informationen är högre på en specifik social media jämfört 
med en annan. 
 
Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att göra en kvalitativ studie för att skapa en 
mer djupgående förståelse för eWOM och dess påverkan på bokningsintentionerna och ta reda 
på vilka faktorer inom de olika dimensionerna som spelar roll för konsumenten vid dess val 
av hotell. En idé skulle också kunna vara att replikera vår studie och testa den i två olika 
länder alternativt två olika kulturer och ta reda på om attityden mot eWOM och nivån på den 
förväntade tjänstekvalitén har en påverkan ur ett internationellt eller kulturellt perspektiv.  
 
Vidare skulle forskning som jämför påverkan av eWOM för tjänster respektive produkter 
bidra till att fylla det teoretiska gapet. Erkan & Evans (2016) har påvisat att eWOM via 
sociala medier påverkar konsumentens köpintention när det gäller produkter och denna studie 
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har visat på statistiskt signifikanta samband när det gäller eWOM’s påverkan på 
bokningsintetionen av tjänster. Spelar eWOM en större roll när det gäller tjänst eller när det 
gäller produkter? Forskning kring eWOM’s påverkan på konsumentens bokningsintetionen i 
olika tjänstebranscher skulle också kunna bidra med att fylla ett teoretiskt gap. Som Shostack 
(1977, s. 74) argumenterar för så finns det idag väldigt få “rena” produkter eller tjänster och 
det skulle därför vara intressant att se om eWOM kan kopplas till teorin om tangibility 
spectrum och se om det finns ett samband mellan eWOM och hur konkret eller abstrakt en 
produkt är.  
 

8.6 Sanningskriterier 

För att säkerställa studiens trovärdighet kommer vi i detta avsnitt presentera ett antal 
sanningskriterier för studien. 
 
8.6.1 Studien reliabilitet 
Bryman (2008, s. 161) förklarar att begreppet reliabilitet behandlar mått och mätningarnas 
tillförlitlighet. Reliabiliteten förväntas vara hög och för att den ska vara det vill man 
säkerställa att undersökningen skulle visa samma resultat om undersökningen utfördes på nytt 
samt att det mått som använts är pålitliga och påvisar stabilitet i förhållande till vad det är 
man mäter. Man ifrågasätter om studien har mätt rätt sak när man undersöker reliabiliteten 
(Bryman, 2008, s. 49). Det finns i huvudsak tre faktorer som bör undersökas och dessa är 
stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008, s. 161).  
 
Huruvida måttets stabilitet är konsekvent över tid kan prövas genom ett test-retest, vilket 
innebär att ett urval av respondenter testas vid två skilda tillfällen (Bryman, 2008, s. 161). 
Genom att mäta samma grupp av människor två gånger kan man få fram en låg eller hög 
korrelation som påvisar huruvida måttet har en stabilitet eller inte (Bryman, 2008, s. 161). En 
viss kritik har dock riktats mot denna syn på bedömningen av reliabiliteten. Det behöver inte 
vara måttets brist på stabilitet som gör att svaren skiljer sig åt från ett tillfälle till ett annat. Till 
exempel så kan externa faktorer såsom ekonomi på såväl privat som nationell nivå påverka 
respondenternas svar vid två skilda tillfällen (Bryman, 2008, s. 161). Inom ramen för denna 
studie, vad gäller tid och resurser, har ett test-retest inte varit möjligt att genomföra.  
 
Den interna reliabiliteten handlar om mått med flera indikatorer. Om man ska mäta ett 
begrepp med hjälp av indikatorer som i slutändan ska generera en totalpoäng, är det av vikt att 
undersöka om indikatorerna är relaterade till samma mått (Bryman, 2008, s. 161). Den interna 
reliabiliteten kan mätas med bland annat hjälp av en metod som kallas split-half där man får 
fram en korrelation bestående av en siffra (koefficienten) som varierar från 0, tyder på inget 
samband, till 1, tyder på att det finns ett samband. För att korrelationen ska vara acceptabel, 
dvs. att indikatorerna relaterar till samma mått, ska den ligga på 0,8 och uppåt (Bryman, 2008, 
s. 161-162). Andra forskare har dock sagt att en korrelation på 0,5 och över är acceptabelt 
(Nunnally & Bernstein, 1994, s. 230). I denna studie har diverse frågor i enkätundersökning 
mätt samma beteende. Den interna reliabiliteten har därför undersökts med hjälp av 
Cronbach’s alpha och visade på en god intern reliabilitet inom alla fem dimensioner. Alla 
dimensioner visade på en högre korrelation än den accepterade nivån på 0,5 där det lägsta 
värdet gäller dimensionen fysisk miljö på 0,576 och högsta värdet var inom dimensionen 
benägenhet på 0,857. Denna studie har med andra ord haft en god intern reliabilitet på 
frågorna inom de olika dimensionerna. 
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Interbedömarreliabilitet handlar om forskarens bedömning av insamlad data och subjektivitet 
där flera observatörer kan vara inblandade (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Då vi är två 
författare till denna studie anser vi det vara av intresse att diskutera hur våra bedömningar av 
data samt vår förförståelse kan ha påverkat studiens reliabilitet. En diskussion kring vår egna 
förförståelse har dock redan förts i studiens diskussionskapitel. Vidare vill vi då tillägga att vi 
anser att kravet för interbedömarreliabiliteten är uppfyllt då vi haft som avsikt att bedöma all 
insamlad data med en objektiv syn. Vi är vidare medvetna om att valet av kommentarer till 
enkäten har påverkats av vår egna bedömning och därigenom vår förförståelse och bakgrund, 
vilket i sin tur kan ha haft en påverkan på studiens resultat och reliabilitet.  
 
8.6.2 Studiens validitet 
Med studiens validitet syftar man till huruvida studien mäter det som den haft för avsikt att 
mäta (Bryman & Bell, 2013, s. 172). Validitet finns i flera olika former som alla står för olika 
sätt att mäta validiteten på ett mått hos ett begrepp (Bryman & Bell, 2013, s. 173).  När man 
undersöker studiens validitet utvärderar man huruvida de mätinstrument som använts är 
lämpad för att i studien dra de slutsatser man drar (Bryman & Bell, 2013, s. 173). Ytvaliditet, 
Samtidig validitet, Prediktiv validitet, Begreppsvaliditet och Konvergent validitet är några 
utav dessa former (Bryman & Bell, 2013, s. 173-175). För denna studie anser vi det vara av 
intresse att vidare diskutera studiens ytvaliditet. Med ytvaliditet menas att man som författare 
till ett nytt mått kan visa att måttet faktiskt speglar innehållet i det aktuella begreppet och att 
ytvaliditeten är tillräckligt hög (Bryman & Bell, 2013, s. 173). Det handlar med andra ord om 
ifall testet vid en första anblick anser mätas det som avser att mätas och kan enkelt testas 
genom att fråga andra personer eller experter inom området. Ytvaliditeten på studiens 
mätinstrument, enkäten, har testats och godkänts genom en pilotstudie samt en expert inom 
området i form av vår handledare. Utifrån deras första intryck av mätinstrumentet, och därav 
enkätfrågorna, ansåg de att det som avser att mätas kommer att mätas.  
 
Vidare kan man dra parallellen och diskussionen till ifall de resultat vi slutligen fått genom 
studien verkligen har mätt det vi från början haft som avsikt att mäta. Vi vill här argumentera 
för att studien har mätt det som avsetts att mäta. Då vi har tittat på respondenternas attityd mot 
eWOM och deras nivå på den förväntade tjänstekvalitén samt hur detta har påverkat 
bokningsintetionen av hotell utifrån effekten av negativ eWOM genom frågor och 
mätmetoder från erkända forskare inom området (Parasuraman et al., 1988; Erkan & Evans, 
2016), anser vi att validiteten är stärkt. Detta kan även bekräftas utifrån de tester vi har gjort, 
däribland Cronbach’s Alpha, Chi-två-test och korrelationstest. Dock vill vi belysa att vi som 
författare är medvetna om att validiteten på studien hade haft en högre nivå ifall vi valt att 
testa fler kommentarer inom samma dimension. Detta då varje enskild dimension av 
tjänstekvalité omfattar fler attribut än de vi valde att använda oss av i enkäten. Det hade 
därför varit av intresse att se ifall resultaten hade skiljt sig åt ifall fler kommentarer testats och 
är därmed något vi rekommenderar för vidare forskning för att ge studien en starkare  validitet.  
 
8.6.3 Studiens generaliserbarhet 
Vid kvantitativa undersökningar är målet vanligtvis att i viss utsträckning kunna generalisera 
resultaten på målpopulationen (Bryman, 2008, s. 168). Man vill kunna säga att resultaten som 
framkommit genom det undersökta representativa urvalet gäller även för de som inte deltog i 
undersökningen (Bryman, 2008, s. 168-169). Då denna studie har ett icke-sannolikhetsurval 
är resultatet inte generaliserbart. Storleken på vår målpopulation har inte kunnat identifieras 
och det kan därmed bara antas vara oerhört många individer som mer eller mindre använder 
sig av sociala medier i sitt informationssökande. För att nå studiens målpopulation gjorde vi 
ett självvalsurval (Saunders et al., 2012, s. 289) där vi la vi ut enkäten på de olika plattformar 
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som de potentiella respondenterna använder sig av. Enkäten spreds i diverse Facebookgrupper 
och reseforum där respondenterna själva valde att delta i undersökningen eller inte. Denna 
studie utfördes under en begränsad tid och med begränsade resurser och därför valde vi att 
tillämpa ett icke-sannolikhetsurval. Vi vill dock argumentera för att vårt val av snöbollsurval 
kan tänkas ha en viss positiv effekt på studien som helhet då vi inte tror att ett 
sannolikhetsurval  inte hade gett oss ett annat resultat då det är de som använder sig av sociala 
medier i dess informationssökande som studien vill undersöka.  
 

8.7 Samhälleliga och etiska aspekter 

I en studie finns det alltid samhälleliga och etiska aspekter att ta hänsyn till och en diskussion 
kring dessa anses vara av relevans.  
 
Det finns ett antal etiska aspekter inom samhällsvetenskapen som är viktiga och har tagits 
hänsyn till i denna studie. Känslig information kan i studier likt denna förekomma och det är 
av högsta prioritet att hantera dessa på rätt sätt. I denna studie har vi aktivt valt att reducera 
ner andelen känsligt material främst i vår enkätundersökning genom att inte samla in mer 
känslig information än nödvändigt och samtidigt hanterat den känsliga information som stått 
till vårt förfogande på ett diskret och hänsynsfullt sätt. Vi har sett till att respondenter som 
deltagit i undersökningen har haft möjlighet att lämna ett samtycke till medverkan samt 
informerat att allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt, anonymt och bara i 
studiens syfte. Vi har varit öppna med syftet med respondentens deltagande och att de kan 
avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. De etiska aspekterna inom 
samhällsvetenskaplig forskning anses i denna studie vara uppfyllda.  
 
Den samhällsfråga som berörs i denna studie och som vi främst vill belysa är  användandet av 
sociala medier och dess kraftiga påverkan på mänskligheten. Idag spenderar vi mer tid 
framför internet och sociala medier istället för att socialisera med varandra personligen vilket 
påverkar oss på många olika sätt. Vi visar upp våra liv och oss själva via bilder och texter på 
sociala medier utifrån vad vi tror att andra vill se för att framhäva oss själva. Förväntningar på 
produkter och tjänster blir högre och högre för att på alla möjliga sätt visa hur bra man har det. 
Vi uppmuntras till att skapa oss en fasad, om vilka vi är och vad vi gör med våra liv samtidigt 
som vi hela tiden pushar varandra vidare mot högre nivåer. eWOM som fenomen är som 
tidigare nämnt ett resultat av digitaliseringens framfart i dagens samhälle, något som utvecklat 
en ny form av tillit. Vi har i denna studie visat på forskning som menar att vi i allt större 
utsträckning litar på varandra framför företagets egna marknadsföring. Därför har denna 
studie en förhoppning om att inte bara bidra med förståelse för eWOM som fenomen hos 
företagen utan även en förståelse hos konsumenten för vad eWOM innebär samt vilka 
konsekvenser och möjligheter eWOM har på både människan och företaget.  
 
Det skulle kunna argumenteras att vi som individer blir allt mindre källkritiska samtidigt som 
den ökade utbildningsnivån bör bekräfta det motsatta. Huruvida vi faktiskt blivit mindre 
källkritiska eller om det beror på andra faktorer är dock inget vi kan konstatera i denna studie. 
En möjlig faktor värd att nämna är dock attityden till eWOM. Ifall du har en positiv 
inställning till information som sprids via sociala medier, behöver det då betyda att du är 
mindre källkritisk - eller har källkritiken fått en ny mening i och med utvecklingen av eWOM? 
 
Värt att poängteras är dock den negativa påverkan denna utveckling fått på företagen. Vi har 
vidare visat i studien utifrån tidigare forskning samt exempel som visat att negativ eWOM 
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kan få kraftiga konsekvenser på dagens företag och dess varumärke likväl som 
marknadsföring. Då eWOM gör det möjligt för information att spridas snabbt och nå ut till 
många samt är svårt att radera, gör detta till ett besvärligt fenomen för företag. En etisk aspekt 
med eWOM kan kopplas till dess stora spridning och anonymitet som öppnar upp för 
möjligheten att sprida vad som helst, när som helst till vem som helst. Det kan här 
argumenteras vara etiskt fel då möjligheten till att sprida falsk information finns och kan göra 
större skada än traditionell WOM.  
 
För att skapa incitament hos respondenterna att besvara enkäten i vår enkätundersökning för 
studien valde vi att använda oss av en belöning i form av att skänka en summa till välgörenhet 
för varje enkätsvar vi fick in. Från egen ficka valde vi att skänka 2 kronor per insamlad enkät 
till barncancerfonden. Totalt fick vi in 302 svar (inklusive bortfall) vilket resulterade i att vi 
den 13 april 2017 kunde skänka 604 kronor till forskningen om barncancer. Den etiska 
aspekten i detta kan tänkas ligga i att vi spelar på individens samvete. Fördelen med att ha en 
webbaserad enkätundersökning utifrån denna aspekt är att det inte uppkommer några sociala 
konsekvenser om man inte väljer att svara då svaren behandlas konfidentiellt och ingen ser 
om en viss person svarar eller inte. Vi ville med detta incitament uppmuntra till att svara på 
vår enkät och samtidigt bidra till en god sak. Vi gjorde det dessutom tydligt för respondenten 
att de har möjlighet att avbryta undersökningen när som helst under enkätens gång och att 
detta inte skulle innebära några konsekvenser för respondenten. 
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Bilaga 2. Cronbach’s Alpha - Tjänstekvalitétsdimensionerna 

	  
Fysisk Miljö 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

	  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,576 ,596 3 

	  

Item Statistics 

  Mean 
Std. 
Deviation N 

F14 - : Upplevs som fräscht och välstädat 4,58 ,631 298 

F14 - : Håller en modern standard (Exempel; Gratis Wi-fi, många laddningsmöjligheter, bra 
TV/ljud) 

3,81 1,042 298 

F14 - : Och dess fysiska miljö är tilltalande (Exempel; inredning, planlösning, ljus etc) 3,59 1,035 298 

	  

Inter-Item Correlation Matrix 
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F14 - : Upplevs 
som fräscht och 
välstädat 

F14 - : Håller en modern standard 
(Exempel; Gratis Wi-fi, många 
laddningsmöjligheter, bra TV/ljud) 

F14 - : Och dess fysiska 
miljö är tilltalande 
(Exempel; inredning, 
planlösning, ljus etc) 

F14 - : Upplevs som fräscht och 
välstädat 

1,000 ,301 ,341 

F14 - : Håller en modern standard 
(Exempel; Gratis Wi-fi, många 
laddningsmöjligheter, bra TV/ljud) 

,301 1,000 ,347 

F14 - : Och dess fysiska miljö är 
tilltalande (Exempel; inredning, 
planlösning, ljus etc) 

,341 ,347 1,000 

	  

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

F14 - : Upplevs som fräscht och välstädat 7,40 2,907 ,391 ,154 ,516 

F14 - : Håller en modern standard 
(Exempel; Gratis Wi-fi, många 
laddningsmöjligheter, bra TV/ljud) 

8,17 1,916 ,397 ,158 ,466 

F14 - : Och dess fysiska miljö är 
tilltalande (Exempel; inredning, 
planlösning, ljus etc) 

8,39 1,882 ,421 ,182 ,421 

	  

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11,98 4,148 2,037 3 

	  

Empati 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 
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Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

	  
	  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,755 ,754 3 

	  

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

F15 - : Uppmärksammar mig och får mig att känna mig betydelsefull 3,37 1,088 298 

F15 - : Förstår mina behov och kan anpassa min vistelse 3,60 1,024 298 

F15 - : Har överseende för oförutsägbara händelser 3,77 ,913 298 

	  

Inter-Item Correlation Matrix 

  
F15 - : Uppmärksammar mig och 
får mig att känna mig betydelsefull 

F15 - : Förstår mina 
behov och kan anpassa 
min vistelse 

F15 - : Har överseende för 
oförutsägbara händelser 

F15 - : Uppmärksammar mig och 
får mig att känna mig betydelsefull 

1,000 ,651 ,353 

F15 - : Förstår mina behov och kan 
anpassa min vistelse 

,651 1,000 ,512 

F15 - : Har överseende för 
oförutsägbara händelser 

,353 ,512 1,000 
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Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared 
Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

F15 - : Uppmärksammar mig och 
får mig att känna mig 
betydelsefull 

7,37 2,839 ,587 ,424 ,674 

F15 - : Förstår mina behov och 
kan anpassa min vistelse 

7,14 2,718 ,713 ,514 ,516 

F15 - : Har överseende för 
oförutsägbara händelser 

6,97 3,683 ,473 ,262 ,787 

	  

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

10,74 6,174 2,485 3 

	  

Försäkran 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

	  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,769 ,769 3 
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Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

F16 - : Besitter god kunskap om hotellet 3,67 1,054 298 

F16 - : Bemöter mig med självsäkerhet 3,61 1,036 298 

F16 - : Får mig att känna mig trygg 4,16 ,922 298 

	  

Inter-Item Correlation Matrix 

  
F16 - : Besitter god kunskap om 
hotellet 

F16 - : Bemöter mig med 
självsäkerhet 

F16 - : Får mig att känna mig 
trygg 

F16 - : Besitter god kunskap om 
hotellet 

1,000 ,610 ,447 

F16 - : Bemöter mig med 
självsäkerhet 

,610 1,000 ,521 

F16 - : Får mig att känna mig 
trygg 

,447 ,521 1,000 

	  

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

F16 - : Besitter god 
kunskap om hotellet 

7,77 2,917 ,611 ,395 ,682 

F16 - : Bemöter mig med 
självsäkerhet 

7,83 2,827 ,668 ,449 ,614 

F16 - : Får mig att känna 
mig trygg 

7,28 3,516 ,539 ,298 ,758 

	  

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

11,44 6,227 2,495 3 
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Tillförlitlighet 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

	  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,758 ,767 3 

	  

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

F17 - : Rummet står färdigt den utlovade tiden för incheckning 4,46 ,812 298 

F17 - : Jag får det rum jag har bokat 4,37 ,860 298 

F17 - : Alla utlovade faciliteter finns tillgängliga 4,62 ,626 298 

	  

Inter-Item Correlation Matrix 

  
F17 - : Rummet står färdigt den 
utlovade tiden för incheckning 

F17 - : Jag får det 
rum jag har bokat 

F17 - : Alla utlovade faciliteter 
finns tillgängliga 
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F17 - : Rummet står färdigt den 
utlovade tiden för incheckning 

1,000 ,527 ,444 

F17 - : Jag får det rum jag har bokat ,527 1,000 ,597 

F17 - : Alla utlovade faciliteter finns 
tillgängliga 

,444 ,597 1,000 

	  

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

F17 - : Rummet står färdigt den 
utlovade tiden för incheckning 

8,99 1,774 ,549 ,304 ,725 

F17 - : Jag får det rum jag har 
bokat 

9,07 1,503 ,654 ,442 ,601 

F17 - : Alla utlovade faciliteter 
finns tillgängliga 

8,83 2,136 ,598 ,380 ,690 

	  

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13,45 3,622 1,903 3 

	  
Benägenhet 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 298 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 298 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

,857 ,856 3 

	  

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

F18 - : Snabbt och smidigt kan lösa problem som uppstår 4,35 ,761 298 

F18 - : Kan erbjuda flexibla lösningar på problem som uppstår 4,35 ,804 298 

F18 - : Är serviceinriktade 4,55 ,715 298 

	  

Inter-Item Correlation Matrix 

  
F18 - : Snabbt och smidigt kan 
lösa problem som uppstår 

F18 - : Kan erbjuda flexibla 
lösningar på problem som uppstår 

F18 - : Är 
serviceinriktade 

F18 - : Snabbt och smidigt kan lösa 
problem som uppstår 

1,000 ,798 ,563 

F18 - : Kan erbjuda flexibla lösningar 
på problem som uppstår 

,798 1,000 ,632 

F18 - : Är serviceinriktade ,563 ,632 1,000 

	  

Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

F18 - : Snabbt och smidigt kan 
lösa problem som uppstår 

8,91 1,883 ,760 ,642 ,771 

F18 - : Kan erbjuda flexibla 
lösningar på problem som uppstår 

8,91 1,702 ,812 ,686 ,719 
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F18 - : Är serviceinriktade 8,70 2,202 ,631 ,409 ,887 

	  

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

13,26 4,051 2,013 3 

	  

Bilaga 3. Chi-två-tester 

	  
Hypotes 1 - Attityden mot eWOM och effekten av negativ eWOM 

 

 
	  

Hypotes 2 - Nivån på den förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ eWOM 
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Hypotes 3 - Effekten av negativ eWOM och bokningsintentionen av hotell 
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Bilaga 4. Korrelation - hypoteser 

	  
Hypotes 1. Attityd mot eWOM och effekten av negativ eWOM 

 

 
	  
Hypotes 2. Nivån på förväntade tjänstekvalitén och effekten av negativ 
eWOM 
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Hypotes 3. Effekten av negativ eWOM och bokningsintentionen 

 

 
	  

Bilaga 5. Korrelation - dimensionerna utifrån hypotes 3 

	  
Tillförlitlighet 
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Fysisk miljö 

 
	  
Benägenhet 
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Försäkran 
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Empati 

 
	  
	  

	  


