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Sammanfattning 
Titel: EWOMs påverkan på konsumenters köpintentioner - En studie om hur olika 

personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet. 

 

Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jonas Lindblom och Jonas Åfors  

 

Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge  

 

Datum: 2018- maj  

 

Syfte: Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras 

köpintentioner påverkas av eWOM.   

 

Metod: Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod med en 

enkätundersökning som underlag för framarbetat resultat. Den webbaserade 

undersökningen som bestod av 23 frågor samlade in svar från 121 respondenter. 

Enkätsvaren analyserades sedan i det statistiska dataprogrammet SPSS där deskriptiv 

statistik, klusteranalys samt en korrelationsanalys genomfördes. 

 

Resultat och slusats: Resultatet av denna studie visar att konsumenters köpintentioner 

påverkas olika av recensioner på internet beroende på deras personlighetsdrag. Studien 

tyder på personlighetsfaktorerna neuroticism och openness bidrar till köpintentioner av 

att läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. För 

personlighetsfaktorerna agreeableness och conscientiousness tydde resultatet på att 

recensioner på internet ger en omvänd effekt och bidrar till minskade köpintentioner.  

 

Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör applicera ett mer utförligt Big 

Five-test i undersökningen för att se om sambanden mellan personlighetsfaktorerna och 

recensioner på internet blir dem samma. En större omfattning av denna studie med fler 

respondenter skulle bidra till ökad trovärdighet samt fler statistiska klarheter.  

 



 

 

Uppsatsens bidrag: Studien har bidragit till ökad kunskap inom företagsekonomin med 

inriktning på marknadsföringsbegreppet eWOM och kopplat det till 

personlighetsforskningen inom Big Five. Vår studie bidrar till att företag inom 

turismbranschen enklare kan se vilka olika personlighetstyper som läser recensioner på 

internet. På så vis går det enklare att rikta sin marknadsföring till de individer som inte 

väljer att läsa och ta till sig recensioner på internet. 

 

Nyckelord: eWOM, recension, köpintentioner, Big Five, turism.  

 

  



 

 

Abstract  
Title: The impact of eWOM on consumer purchasing intentions - A study of how the 

purchasing intentions of different personality types are influenced by online reviews

   

Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration 

 

Author: Jonas Lindblom och Jonas Åfors  

 

Supervisor: Jonas Molin och Lars-Johan Åge  

 

Date: 2018 - May  

 

Aim: The purpose of the study is to explain how different personality traits and their 

purchasing intentions are influenced by eWOM. 

 

Method: A quantitative research method was performed with a survey as a basis for the 

results obtained. The web based survey, which consisted of 23 questions, collected 

responses from 121 respondents. The questionnaire then was analyzed in the statistical 

computer program SPSS where descriptive statistics, cluster analysis and a correlation 

analysis were conducted.  

 

Result and conclusion: The result of this study shows that consumers purchase 

intentions are influenced by online reviews based on their personality traits. The study 

suggests that the personality factors neuroticism and openness contribute to purchase 

intentions after reading reviews on the internet when booking holiday trips. For the 

personality factors agreeableness and conscientiousness, the result suggested that 

reviews on the internet give a reverse effect and contribute to reduced purchase 

intentions. 

 

Further research: Further research should apply a more detailed Big Five test in the 

survey to see if the relationships between personality factors and online reviews make 

them the same. A greater extent of this study with more respondents would contribute to 

increased credibility as well as more statistical clarity. 

 



 

 

Contribution of the thesis: The study has contributed to increased knowledge within 

the business administration with a focus on the eWOM marketing concept and linked it 

to the personality research within Big Five. With the help of our study, we help 

companies in the tourism industry to more easily see what types of personality are 

reading online reviews. This makes it easier to target their marketing to those 

individuals who do not choose to read and receive reviews on the internet.  
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1 Inledning  
1.1 Problembakgrund 
Vad andra har för åsikter och erfarenheter kring en produkt eller en tjänst har en stor påverkan 

på människors köpintentioner. När sådan icke-kommersiell information delas mellan 

privatpersoner kallas det enligt Lam och Mizerski (2007) för word-of-mouth (WOM) och 

Confente (2015) hävdar att 92 procent av alla människor förlitar sig på WOM vid köp av en 

tjänst eller en produkt. Denna insikt gör WOM till ett dominerande marknadsföringsverktyg. I 

takt med den tekniska utvecklingen som sker i världen har WOM även fått en betydande roll 

på internet. Genom bland annat recensioner, meddelanden på sociala medier och bloggar 

uttrycker idag individer sina åsikter, i både positiv och negativ anda. Detta har enligt Hornik, 

Satchi, Cesareo och Pastore (2015) gett uttryck för begreppet electronic-word-of-mouth 

(eWOM). 

 

När konsumenter idag ska fatta ett köpbeslut konsulteras i de flesta fall andra individer genom 

eWOM, i form av bland annat recensioner på internet. EWOM har idag nästan en lika stor 

påverkan på konsumenters köpintentioner som WOM (Hussain, Guangju, Jafar, Ilyas, 

Mustafa & Jianzhou, 2017). Kim (2017) menar att en signifikant del av alla konsumenter idag 

antingen läser eller bidrar med rekommendationer på internet. En bidragande anledning till 

denna utveckling är enligt Huete-Alcocer (2017) att människor idag tar till sig information på 

ett enklare och snabbare sätt med hjälp av internet, än vad de gjort tidigare. Innan eWOM 

blev ett utpräglat fenomen förlitade individer sig genom WOM enbart på sina vänner och sin 

familj, medan insamlandet av information idag ofta istället sker med ett enkelt knapptryck 

över internet.  

  

Trots att forskare är överens om att eWOM har en stor påverkan på konsumenters 

köpintentioner, finns det få existerande forskningsstudier gällande om olika typer av 

konsumenter påverkas på olika sätt. I en studie av Chou, Picazo-Vela och Pearson (2013) 

undersöktes huruvida studenters personlighet och priskänslighet påverkas av recensioner på 

internet. Genom sin studie menar Chou et al. (2013) att konsumenter påverkas olika beroende 

på deras personlighetsdrag och beroende på produktens pris, samtidigt som de menar att 

resultatet troligtvis inte skulle bli detsamma om en mindre priskänslig samhällsgrupp skulle 

undersökas. Att få vetskap om hur olika personlighetstyper påverkas av eWOM och 

recensioner på internet när de ska fatta ett köpbeslut, kan hjälpa företag att nå ut till 
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konsumenter på bästa sätt. Om ett företag inte känner till sin kundgrupp och deras 

personlighetsdrag är risken stor att deras upplevelse slutar i negativ kritik mot företaget (Arli 

& Dietrich, 2017). Att ha den vetskapen kring sin kundgrupp ger enligt Jani (2014) företag 

insikt i vad de ska kommunicera, hur de ska kommunicera och var de ska kommunicera. Ett 

vedertaget sätt att ta reda på olika personers personlighetsdrag och även det sätt som Chou et 

al. (2013) använde i sin studie är genom användandet av Big Five Model, vilken används 

gemensamt av forskare världen över för att bedriva personlighetsforskning (Digman, 1990; 

McCrae & Costa, 2004; Liu & Campbell, 2017).  

  

Kunskapen om att undvika negativ kritik på internet är extra viktig i en bransch som 

exempelvis turismbranschen. Detta dels då olika personlighetstyper förhåller sig på 

varierande sätt till att resa (Roccas, Sagiv, Schwartz & Knafo, 2002) , men även då Yoo och 

Gretzel (2011) anser att turismtjänster, såsom hotell och flygresor, skiljer sig från andra typer 

av tjänster och produkter. Yoo och Gretzel (2011) menar att turismtjänster är tjänster som 

saknar möjlighet för konsumenter att testa innan köp och sällan är något som konsumenter 

nyttjar regelbundet. Information som ges av andra konsumenter genom eWOM har därav en 

stor vikt i beslutsprocessen (Yoo & Gretzel, 2011). 

  

För turismbranschen, som enligt Glaesser, Kester, Paulose, Alizadeh och Valentin (2017) är 

en av världens snabbast växande ekonomisektorer, bör ämnet därav anses vara av intresse att 

studera vidare. Wang (2016) hävdar att det är viktigt för företag inom turismbranschen att 

vinna fler kunder genom att studera eWOMs påverkan på konsumenters beteende. Mer 

forskning krävs inom området för att på så vis skapa en mer fullständig bild av konsumenters 

beteende på internet. Att ta reda på hur recensioner av resetjänster på internet påverkar 

konsumenters köpintentioner utifrån deras personlighetsdrag, är något som nämns i flera 

studier som vidare forskning (Chou et al., 2013; Jani, Jang & Hwang, 2014). Ett sådant bidrag 

kan enligt Guido, Peluso, Provenzano (2010) hjälpa företag att på ett enklare sätt förstå vilka 

attribut som genererar positiva erfarenheter. Genom detta får företagen mer fördelaktiga 

recensioner på internet och minskar även risker kopplade till dyra marknadsföringskampanjer, 

samt tillåter företagen att implementera effektivare strategier. Till följd av detta anser vi att 

förklarandet av hur recensioner på internet påverkar konsumenter, utifrån deras 

personlighetsdrag, är av betydelse och ett bidrag till forskningen.  
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner 

påverkas av eWOM.   

 

1.3 Avgränsning  
Då eWOM är ett brett definierat begrepp som innefattar allt ifrån meddelanden på sociala 

medier, åsikter på bloggar samt utvärderande recensioner har vi valt att enbart fokusera på 

den sistnämnda kategorin. En annan naturlig avgränsning som görs är att studien enbart riktar 

sig till internetanvändare då enkätundersökningen genomfördes elektroniskt. Studien 

avgränsar sig till tjänster inom turismbranschen med inriktning på semesterresor i stort. 

Befintliga teorier om eWOM och dess påverkan har använts, samt personlighetsforskningen 

inom Big Five då det är en vedertagen och beprövad metod.  

 

1.4 Disposition  
Figuren som följer nedan tydliggör studiens uppbyggnad.  

 

 
Figur 1 - Disposition av studiens uppbyggnad. (Egen)  

 

I det inledande kapitlet presenteras studiens problematisering som mynnar ut i det relevanta 

forskningsgap där den här studien tar vid. I inledningen tydliggörs även arbetets syfte och 

avgränsning. I teorikapitlet presenteras vad den befintliga forskningen kommit fram till om 

eWOM och personlighetsforskningen om Big Five Model. Efter teorikapitlet behandlas 

metodavsnittet där studiens tillvägagångssätt demonstreras. I resultatkapitlet lyfter vi med 

hjälp av olika analysverktyg fram resultaten som framkommit efter insamlande av data från 

studiens enkätundersökning. Resultatet analyseras sedan med utgångspunkt i den presenterade 

teorin. Avslutningsvis framhävs vad studien bidragit med både i teorin och i det praktiska 

samt ger förslag till vidare forskning.   
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2 Teori  
För att läsaren ska få en djupare insikt i berört ämne presenteras nedan det tidigare forskning 

konstaterat om eWOM och personlighetsforskningen med hjälp av den beprövade Big Five-

modellen. Teorikapitlet inleds med en övergripande förklaring om hur en tjänst och en 

köpintention definieras med avsikt att öka förståelsen för den fortsatta teorin.    

 
2.1 Tjänst 

En tjänst definieras som något abstrakt som inte går att ta på och i allmänhet produceras och 

konsumeras under samma tidpunkt (Prakash & Mohanty, 2013). När en tjänst konsumeras 

sker det ofta i dynamisk form i samklang med en konsument. Parasuraman (1988) förklarar 

att tjänstekvalitén av en tjänst bygger på den faktiska upplevda kvalitén som konsumenten 

upplever och man skiljer på tjänsteleverantörens uppfattning av kvalitén. Att behålla kunder 

på dagens konkurrenskraftiga marknad är en stor utmaning och kunder som inte är 

tillfredsställda kan enkelt byta ifrån en tjänsteleverantör till en annan. 

 

Att tjänsten håller högsta kvalité är något som är nödvändigt för långsiktiga kundrelationer 

(Sharma, 2018). Berry, Parasuraman och Zeithaml (1988) påpekar att det är viktigt för ett 

företag att förstå vad som skapar kvalité för konsumenten då det är konsumentens behov och 

tillfredsställelse som måste bejakas. Den upplevda kundtillfredsställelsen av en tjänst baseras 

på ett gemensamt resultat av uppfattning, utvärdering och psykologiska reaktioner. I och med 

den tekniska utvecklingen och internets framfart förklarar Parasuraman, Zeithaml och 

Malhotra (2005) att framställandet av skalor för recensioner är ett vanligt förekommande då 

upplevd tjänstekvalité mäts hos konsumenter på internetbaserade plattformar (Barnes & 

Vidgen, 2002; Boonghee & Donthu, 2001). Utifrån olika dimensioner får konsumenterna 

chans att ranka den upplevda kvalitén. Inom turismbranschen blir tjänstekvalitén extra 

betydande då turismtjänster ofta är tjänster som inte kan testas innan konsumenten genomför 

ett köp.  

 

2.2 Köpintention  

En köpintention beskrivs av Yahong, Zhipeng och Fuming (2018) som en subjektiv 

sannolikhet eller en möjlighet till att en konsument kommer att köpa en viss produkt eller 

tjänst. Cristina och Jean-Pierre (2017) påpekar att en köpintention leder till planering av inköp 

av en viss produkt eller tjänst i framtiden och menar även att det kan leda till tendenser att 
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köpa ett varumärke rutinmässigt. Wang, Cunningham och Eastin (2015) bekräftar Cristina 

och Jean-Pierre (2017) och definierar köpintention som en persons vilja att köpa en produkt 

eller tjänst i framtiden. När en konsument infinner sig med vilken vinning som kan utvinnas 

efter ett köp och uppfattar värdet av en produkt eller en tjänst uppstår konsumentens 

köpintention. Mauria och Minazzi (2013) hävdar att konsumenters köpintention kan komma 

att påverkas av konsumentens tidigare upplevda erfarenhet av en viss leverantör av en produkt 

eller en tjänst. Chou-Kang (2009) beskriver individers köpintentioner som uppstår via internet 

som ett specifikt inköpsbeteende där positiva känslor ofta leder till en köpintention. 

Konsumenter som upplever tillfredsställande service av ett företag visar ofta tendenser på att 

upprätthålla sitt förtroende och framtida köpintentioner online har en kortare startsträcka. 

 

2.3 eWOM  

Ökningen och spridningen av internet har lett till att den mer traditionella formen av word-of-

mouth (WOM) fått tillskott av en ny bemärkelse vid namn electronic word-of-mouth 

(eWOM) (Huete-Alocer, 2017). EWOM definieras enligt Litvin, Goldsmith och Pan (2018) 

som all den informella kommunikationen som riktas till konsumenter via internet om en 

produkt, tjänst eller en säljare relaterat till dess användning eller egenskaper. EWOM har fått 

stor betydelse genom onlinebaserade plattformar och sägs enligt Abubakar och Ilkan (2016) 

idag vara den informationskälla som har störst påverkan på konsumenter på internet. Mauri 

och Minazzi (2013) bekräftar att konsumentrecensioner har påverkan på en konsuments 

köpintentioner och deras slutgiltiga köpbeslut. Meuter, McCabe och Curran (2013) hävdar att 

eWOM som sprider sig via oberoende källor som exempelvis Facebook är mer inflytelserika 

än om det sprids genom företagskontrollerade källor som till exempel kundbevis på företagets 

egen webbsida. Park, Lee och Han (2007) menar vidare att kvalitén av en 

konsumentrecension har en positiv effekt på en konsuments köpintention. De hävdar också att 

många skrivna recensioner indikerar på att en produkt är populär vilket leder till att 

köpintentionen ökar.      

 

Huete-Alocer (2017) menar på att eWOM till största del består av kommentarer och 

recensioner online som har som syfte att vägleda andra konsumenter. Sen och Lerman (2007) 

benämner att en recension som skrivs efter ett köp av en produkt eller en tjänst på internet 

antingen skrivs för att rekommendera andra eller för att avskräcka konsumenter från att köpa 

produkten. EWOMs tillgänglighet och den egenskap som gör att alla kan skriva och läsa 

kommentarer och recensioner har gjort att det blivit ett så pass effektivt tillvägagångssätt för 
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konsumenter idag. Goldsmith and Horowitz (2006) menar även på att möjligheten för 

konsumenter att ha en valbarhet om att vara anonym eller inte har bidragit till ökad 

användning av eWOM. Företag som begriper sig på innebörden av eWOMs påverkan på 

konsumenters köpintentioner kan dra stor fördel av recensioner via internet som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg (Dellarocas, 2003). 

 

För att hjälpa andra konsumenter till en köpintention finns det idag många återförsäljare som 

använder sig av internetbaserade system av recensioner. Det huvudsakliga syftet med ett 

granskningssystem är enligt Chou et al. (2013) att hjälpa potentiella kunder till att fatta ett 

köpbeslut. Utformandet av de olika rankningsystemen som finns på internet idag är designade 

på olika sätt. Chou et al. (2013) beskriver exempelvis att Amazon.com skapade ett 

femstjärnigt utformande för att konsumenter skulle betygsätta de onlinebaserade 

återförsäljarna. De olika recensionerna delades även in i olika tabeller beroende på om 

recensionen var positivt, negativt eller neutralt skriven. Flertalet tillvägagångssätt för 

uppbyggnaden finns idag att tillgå när ett system för recensioner ska appliceras. Utformandet 

ser även ofta annorlunda ut beroende på om det är en oberoende webbplats eller om det är 

företagets egen hemsida som står som ansvariga för publicerandet av recensionerna. Lee och 

Youn (2009) hävdar att rekommendationer som publiceras på oberoende granskande 

webbplatser är mer övertygande än de rekommendationer som publiceras på varumärkets 

webbplats. 

 

2.3.1 eWOMs trovärdighet  
Internet erbjuder stora mängder med information, men allt går inte att lita på. En person 

uppvisar trovärdighet om denne visar på kunskap och erfarenhet om ämnet samt har en vilja 

att på ett ärligt sätt vidarebefordra denna information (Reichelt, Sievert & Jacob, 2014). 

Trovärdighet definieras enligt Cheung, Luo, Sia och Chen (2009) i vilken utsträckning som en 

individ uppfattar en recension eller en rekommendation som trovärdig, sann eller faktisk. 

Gällande eWOM och dess trovärdighetsbedömning byggs grunderna utifrån en konsuments 

egna värderingar om den elektroniska recensionen eller rekommendationen istället för att 

förlita sig på en person eller en organisation. Mottagarens bedömning av budskapets 

trovärdighet blir avgörande för om individen kommer att ta till sig recensioner på internet och 

i sin tur använda informationen till att fatta ett köpbeslut. Uppfattas en recension som mindre 
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trovärdig kommer effekten att diskonteras och konsumenten kommer att undvika potentiell 

risk och därmed inte följa en rekommendation (Cheung et al., 2009). 

 

Moran och Muzellec (2014) hävdar att eWOMs trovärdighet bestäms utifrån förhållandet 

mellan avsändare och mottagare med hjälp av fyra olika komponenter. Den första 

komponenten beskrivs som samhörighet och i vilken utsträckning mottagaren är mottaglig för 

den interpersonella påverkan som sker via internet. Anonymiteten som ofta används när 

individer skriver recensioner på internet kan distrahera och distansera individer som läser 

recensioner på webbplatser. Här menar Moran och Muzellec (2014) att både förtroendet och 

trovärdigheten ökar om individer är närmare varandra på ett socialt plan. 

  

Den andra trovärdighetskomponenten som beskrivs bygger på både avsändarens och 

mottagarens kompetens avseende varumärket, produkten eller tjänsten. Desto högre 

engagemang och kunskap som mottagaren besitter om en produkt eller tjänst innan individen 

tar del av en recension, desto mer vikt och behandling läggs ner på att analysera meddelandets 

innebörd. Har mottagaren ett lägre engagemang minskar förtroendet för produkten eller 

tjänsten och sökandet går vidare genom andra informationskällor. En tredje aspekt som har 

påverkan på trovärdigheten är innehållet i meddelandet som förmedlas, ofta utifrån 

meddelandets tydlighet och valens. Recensioner förmedlas vanligast utifrån en positiv eller 

negativ anda men kan även skrivas ur ett neutralt perspektiv. Språket som förmedlas i ett 

internetbaserat meddelande måste kunna avkodas och förstås på samma sätt av avsändaren 

som mottagaren. Den sista komponenten som Moran och Muzellec (2014) lyfter fram handlar 

om meddelandets konsensus och hur trovärdigheten ökar om meddelandet som förmedlas 

följer mottagarens egna bedömningar och överensstämmer med andra tillgängliga 

meddelanden via eWOM. 

 

2.3.2 eWOM kopplat till turismbranschen 

Turismtjänster, så som hotell eller flygresor, är tjänster som saknar möjlighet för konsumenter 

att testa tjänsten innan köp och är sällan något som konsumenter nyttjar regelbundet. Därav 

hävdar Yoo och Gretzel (2011) att information som ges av andra konsumenter anses vara av 

stor vikt i beslutsprocessen. Genom att studera det sociala mediet Tripadvisors användare 

bekräftas att online-recensioner har påverkan på konsumenters reseplanering. Drygt tre 

fjärdedelar av alla konsumenter har någon gång använt sig av konsumentrecensioner när det 
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planerar sin resa och nästan femtio procent av alla konsumenter besöker en webbplats och 

läser recensioner i samband med deras inköp på internet (Xie, Chen & Wu, 2016). 

 

Användningen av internet i samband med planering av framtida resor ökar konstant. Litvin et 

al. (2018) hävdar att alla elektroniska resebyråer presenterar kundrecensioner av de produkter 

som de distribuerar. Gemensamt kan recensioner som konsumenter läser om en destination 

skapa en övergripande bild av ett resmål och även skapa en stark känsla av tjänsten som 

erbjuds. Med hjälp av anonyma granskare, som idag fungerar likt en opinionsledare, spelar 

idag recensioner på internet en allt viktigare roll. Enligt Fesenmaier, Xiang, Pan och Law 

(2010) använder en majoritet av alla amerikaner sökmotorer på internet som ett första steg när 

de ska planera en framtida resa. Det innebär att informationen som finns på internet har en 

kritisk betydelse för konsumenters val av resmål. Mauri och Minazzi (2013) påpekar även 

dem att det finns en ökning av konsumenter som läser recensioner via internet innan ett 

köpbeslut ska fattas. Därmed har recensioner av tjänster inom turismsektorn blivit en viktig 

informationskälla för resenärer. Confente (2015) hävdar dock att det krävs mer kunskap 

gällande bakomliggande faktorer angående hur konsumenter blir påverkade till en 

köpintention av eWOM och framförallt recensioner online. 

  

Word-of-mouth som sker online har potential att nå ut till 30 gånger fler konsumenter än 

genom traditionella kanaler (Abubakar & Ilkan, 2016). En anledning till varför konsumenter 

inte väljer att ta till sig information som kommer ifrån resebyråer är generellt sett att 

konsumenter ser recensioner som mer pålitliga, uppdaterade samt upplever det som en mer 

tillfredsställande upplevelse. Arsal, Woosnam, Baldwin och Backman (2010) undersöker i sin 

studie vilka bakomliggande incitament som är framträdande för konsumenter angående varför 

de förlitar sig på recensioner när de ska resa. Arsal et al. (2010) menar att det finns åtta 

stycken huvudsakliga faktorer till varför konsumenter väljer att ta till sig recensioner; risker 

reduceras, för att andra använder sig av produkten eller tjänsten, för att identifiera lägre priser, 

för att få tillgång till information på ett enkelt och smidigt sätt, av misstag (oplanerat), för att 

det är inne och “coolt”, för att konsumenter blir stimulerade genom offline-kanaler såsom 

television och för att erhålla information innan ett köp genomförs. Schuckert, Liu och Law 

(2015) menar i sin tur att konsumenter föredrar recensioner, då kunder tycker om att söka 

efter objektiva åsikter från andra konsumenter istället för att informationen kommer direkt 

från företaget. 
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Li, Pan, Smith och Zhang (2009) hävdar att det finns minst fyra tillvägagångssätt hur 

recensioner och rekommendationer avseende resetjänster kan vara uppbyggda på en 

internetbaserad webbplats. Den första typen av rekommendationer är fraser skrivna i 

textformat som används på hemsidor för att locka till sig intressenter. Här används bland 

annat fraser för att beskriva upplevelsen, exempelvis: “Bästa destinationen någonsin”. En 

annan typ av rekommendation som lyfts fram är användandet av symboler för att göra 

rekommendationen mer framträdande, exempelvis användning av symbolen “tumme upp”. 

Den tredje typen bygger på att konsumenter utifrån en numerisk skala får ranka sitt omdöme 

om produkten eller tjänsten. Den sista typen är en berättande recension där konsumenten med 

ett par meningar förklarar sin upplevda erfarenhet av tjänsten och på så vis ger ett omdöme. 

 

2.4 Sammanfattning eWOM 
Spridningen av internet och ökningen av internetanvändare har lett fram till att eWOM idag 

blivit ett utpräglat fenomen och en betydande informationskälla för internetanvändare världen 

över (Huete-Alocer, 2017; Satchi et el. 2015; Kim, 2017). Abubakar och Ilkan (2016) hävdar 

att eWOM idag är den informationskällan som har störst påverkan på konsumenter på 

internet. Forskningen inom det berörda ämnet är överens om att recensioner på internet har 

stor påverkan på konsumenters köpintentioner (Yoo & Gretzel, 2011; Minazzi, 2013; 

Abubakar & Ilkan, 2016). För att bekräfta den existerande forskningen har följande hypotes 

utformats: 

 

H1: Konsumenters köpintentioner påverkas genom att läsa recensioner på internet vid 

bokandet av semesterresor.  

 

Studiens första hypotes är utformad utifrån befintlig och beprövad teori. För att undersöka hur 

olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av recensioner på internet har vi 

valt att utforma ytterligare fem hypoteser där personlighetsforskningen är i fokus. För att 

undersöka olika personlighetstyper har vi valt att ta stöd från forskningen om Big Five Model. 

Efter utformandet av hypoteserna om personlighetsforskningen tar vi därmed vid där tidigare 

studier presenterar sina förslag till vidare forskning (Chou et al., 2013; Jani et al., 2014).  
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Genom denna hypotes vill vi även ta vid där den befintliga forskningen slutar. För att besvara 

det andra studier (Chou et al., 2013; Jani et al., 2014) nämnt som vidare forskning, att 

undersöka hur olika personlighetstypers köpintentioner påverkas av recensioner på internet 

vid bokandet av semesterresor, har vi valt att utforma fem till hypoteser med 

personlighetsforskningen i fokus. För att undersöka olika personlighetstyper har vi valt att ta 

stöd från forskningen om Big Five Model.  

 

2.5 Personlighetsforskning genom Big Five Model 
Att undersöka olika individers personlighetstyper och hur dessa reagerar samt påverkas i olika 

sammanhang är idag väl beforskat. För att genomföra denna personlighetsforskning har det 

under det senaste århundradet funnits en del olika forskningsmetoder (McCrae & Costa, 

1987), men sedan introducerandet av Big Five Model (McCrae & Costa, 1987; Digman, 

1990) har forskning mer eller mindre enbart bedrivits med hjälp av denna, nu allmänt 

vedertagna, modell. Med hjälp av Big Five Model har personlighetsforskning bedrivits i en 

mängd olika kontext, så som exempelvis Big Five och Facebookanvändande (Moore & 

McElroy, 2012), Big Five Model och konsumtionsvanor (Troisi, Christopher & Marek, 2006), 

samt Big Five Model och personliga mål (Reisz, Boudreaux, & Ozer, 2013). Genom att 

använda sig av en enhetlig modell världen över underlättar det enligt McCrae och Costa 

(2004) när olika forskningsstudier ska sammanfattas och jämföras. McCrae och Costa (1987) 

menar att det med hjälp av Big Five Model går att se skillnad på individers personlighetsdrag 

och förutse beteendemönster. 

  

För att kunna urskilja olika personlighetsdrag hos individer är Big Five model uppdelad i fem 

grundläggande faktorer som alla människor mer eller mindre besitter. Dessa är extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, neuroticism och openness (Ma, 2005). Ma (2005) menar att 

extraversion är associerad med att vara sällskaplig, pratsam och aktiv; agreeableness med att 

vara artig, flexibel och tolerant; conscientiousness med att vara försiktig, ansvarig och 

organiserad; neuroticism med att vara orolig, deprimerad och osäker; samt openness med att 

vara fantasifull, nyfiken och öppen.  

  

Till en början bestod modellen enbart av extraversion, openness och neuroticism, men 

utvecklades sedan av Costa, McCrae och Dye (1991) till en mer utpräglad modell då 

personlighetsdragen conscientiousness och agreeableness adderades. Även metoden och 

utformningen för modellen, vilken är uppbyggt på en serie frågor, har reviderats av olika 
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forskare genom åren och finns idag i många utformningar. Exempelvis har modellen 

förkortats för att underlätta för forskningen och idag bedrivs forskningen bland annat med 

hjälp av McCrae och Costas (1987) 60-frågorsmetod, John och Sriyastavas (1999) 44-

frågorsmetod och Goslings et al. (2003) 10-frågorsmetod. 

 

 

Ten-Item Personality Inventory-(TIPI) 

Nummer Fråga 

1 I see myself as extraverted, enthusiastic.  

2 I see myself as critical, quarrelsome.  

3 I see myself as dependable, self-disciplined.  

4 I see myself as anxious, easily upset.  

5 I see myself as open to new experiences, complex.  

6 I see myself as reserved, quiet.  

7 I see myself as sympathetic, warm.  

8 I see myself as disorganized, careless.  

9 I see myself as calm, emotionally stable.  

10 I see myself as conventional, uncreative 

 

Tabell 1 - Frågorna ställda i Ten-Item Personality Inventory-(TIPI), ett exempel på en 

förkortad version av Big Five Model. Källa: Gosling et al. (2003).  

  

Genom att svara på serien av frågor, oberoende av valet av metod, menar Liu och Campbell 

(2017) att Big Five-modellen är den mest bekräftade modellen för att bestämma människors 

personlighetsdrag. McCrae och Costa (1987) menar att det med hjälp av Big Five Model går 

att se skillnad på individers personlighetsdrag och att de fem olika faktorerna (extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, neuroticism och openness) kan få fram en stor varians 

gällande olika personlighetsdrag.  
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2.5.1 Extraversion 

Den första personlighetsfaktorn som tas upp i Big Five Model är extraversion. Enligt Martins 

(2002) kännetecknas personer med hög nivå av extraversion av hög grad av social kompetens, 

positivitet, pratsamhet och aktivitet. Individer med hög nivå av extraversion kännetecknas 

enligt Judge et al. (1999), till skillnad från de med hög nivå av neuroticism, till att ha positiv 

affekt. Genom positiv affekt menar Judge et al. (1999) att de har tendenser att uttrycka sig 

utifrån en positiv anda, vilket bidrar till deras sociala kompetens. Motsatsen till någon med 

hög nivå av extraversion är enligt Martins (2002) en person som är introvert, tyst och 

reserverad. 

  

Genom att individer med större grad av extraversion ser på livet med positiv affekt bidrar det 

även till andra positiva inslag. Enligt Robie, Brown och Bly (2005) bidrar detta till att dessa 

individer kännetecknas av högt självförtroende, optimism och hög ambitionsnivå i livet. För 

dessa individer är även personlig stimulans en viktig del i livet och de med hög nivå av 

extraversion tenderar att värdesätta Hedonistiska värden, vilket innebär att strävan efter 

personlig njutning är central (Roccas, Sagiv, Schwartz & Knafo, 2002). 

  

Enligt Roccas et al. (2002) är självförverkligande och personlig utveckling framträdande. 

Självförverkligande och personlig utveckling innebär enligt Haslam, Whelan och Bastian 

(2009) att individerna får stimulans i varierande former. Ett exempel som Haslam et al. (2009) 

tar upp är att dessa individer värdesätter att åka på semesterresor, vilket skiljer sig något från 

övriga personlighetsdrag. När det kommer till värdesättandet av att åka på semesterresor 

sticker individer med hög nivå extraversion samt openness ut (Roccas et al., 2002). Gällande 

hur dessa personers köpintentioner kan antas bli påverkade (om de ökar eller minskar) av att 

läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor går inte att härleda från den 

befintliga forskningen. Vid utformande av hypotes 2-6 har vi därför gjort antagandet att 

samtliga av personlighetsfaktorernas köpintentioner ökar i och med läsandet av recensioner på 

internet.   

 

H2: En hög grad av extraversion bidrar till att konsumenters köpintentioner ökar genom att 

läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. 
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2.5.2 Agreeableness 

Agreeableness är personlighetsfaktorn som enligt Costa et al. (1991) är associerat med 

personlighetsdrag såsom att vara pålitlig, samarbetsvillig, influeras av andra och de är i 

naturen förlåtande. Dessa egenskaper kan även kopplas ihop med Martins (2002) som menar 

att förtroende för andra, vårdande av mänskliga relationer, godmodiga, glada och försiktighet 

är förknippat med agreeableness. Här är även ansvarstagande och att ingå i ledarroller vanligt 

förekommande. Motsatsen till en individ med en ansenlig del agreeableness är enligt Martins 

(2002) de som beskrivs som kalla, oförskämda, dumma och självständiga. 

  

Just frånvaron av självständighet är påtagligt. Nga och Yien (2013) menar att personer med 

hög nivå av agreeableness lägger stor tonvikt på sociala kriterier och relationer i livet. De har 

även en tendens att söka efter konsensus när beslut ska tas. Judge et al. (1999) beskriver 

individer med hög grad av agreeableness som sympatiska människor med god samarbetsvilja. 

När det kommer till att åka på resor menar Zimmermann och Neyer (2013) att individer med 

hög agreeableness, till skillnad från övriga personlighetsfaktorer, tenderar att vilja åka på 

längre resor, medan de andra personlighetsfaktorerna hellre åker på korta resor. 

  

H3: En hög grad av agreeableness bidrar till att konsumenters köpintentioner ökar genom att 

läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor.  

 

2.5.3 Conscientiousness 

Conscientiousness är den tredje personlighetsfakotrn i Big Five Model. Costa et al. (1991) 

beskriver att individer med en betydande del av personlighetsdraget förknippas med hög 

kompetens, självdisciplin och ödmjukhet. Dessa personer beskrivs även som målmedvetna, 

samt att dessa individer är prestationsorienterade, ansvarstagande och ordningsamma 

(Barrick, Mount & Strauss, 1993). Martins (2002) menar att individer med en låg grad av 

conscientiousness ofta beskrivs som slarviga och oansvariga. 

  

Genom deras egenskaper som ordningsamma och hög kompetens, fattas sällan beslut på 

slumpmässig grund. Sadi et al. (2011) menar att personer med hög nivå av conscientiousness 

är minst benägna att göra slumpmässiga beslut, då de är mer benägna att se över alternativen 

och grunda besluten på ett övervägande av fakta. När det gäller tid på internet korrelerar 

denna personlighetsfaktor enligt Liu och Campbell (2017) minst med att ägna tid på sociala 
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medier. Att dessa individer inte, likt personer med hög grad av neuroticism, hamnar i 

internetberoende kan kopplas ihop med Gunkel, Schlaegel, Langella och Peluchettes (2010) 

studie som hävdar att dessa individer har självdisciplin och gör aktiva val för sitt 

välbefinnande. 

  

I samklang med att Gunkel et al. (2010) menar att dessa individer gör aktiva val för sitt 

välbefinnande menar Zimmermann och Neyer (2013) att det finns en skillnad i ålder för dessa 

individer. Här menar de att unga personer med hög andel conscientiousness, tillsammans med 

de med hög andel openness och extraversion, gärna spenderar sin tid med att åka på 

semesterresor. 

 

H4: En hög grad av conscientiousness bidrar till att konsumenters köpintentioner ökar genom 

att läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor.  

 

2.5.4 Neuroticism 

Neuroticism behandlar den känslomässiga delen som finns hos människor och Martins (2002) 

menar att motsatsen till en person med hög neuroticism, är en person med emotionell 

stabilitet. Detta stödjs av Judge, Higgins, Thoresen och Barrick (1999), som menar att 

personer med höga nivåer av neuroticism i generella drag har brist på känslomässig stabilitet. 

För att förklara detta vidare menar Judge et al. (1999) att neuroticism kan delas upp i två 

delar. Den första delen bygger på ångest, där instabilitet och stressbenägenhet är två 

utmärkande egenskaper. Den andra bygger på individens välmående, där personlig osäkerhet 

och depression är vanligt förekommande. 

  

Att neuroticism påverkar individers välmående, som bidrar till osäkerhet och depression, är 

även synligt i det vardagliga livet. McCrae och Costa (1997) menar att individer med en hög 

nivå av neuroticism är osäkra, har ett hett temperament, är impulsiva och tenderar att ha en 

pessimistisk syn på livet. Detta medför enligt Sadi, Asl, Rostami och Gholipour (2011) att 

dessa personer har en tendens att agera och göra beslut på en slumpmässig basis. Enligt Sadi 

et al. (2011) är deras impulsivitet och ångest exempel på personlighetsdrag som bidrar till att 

beslut tas spontant utan eftertanke. 
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Att individer med hög grad av personlighetsfaktorn neuroticism faller in i beroende gäller 

även i andra sammanhang. Kayis, Satici, Yilmaz, Sismek, Ceyhan och Bakioglu (2016) 

undersöker i sin studie hur olika personlighetsfaktorer agerar på internet och kommer fram till 

att det finns signifikanta skillnader. Enligt Kayis et al. (2016) löper de människor med hög 

nivå av neuroticism större risk att hamna i ett internetberoende. Individer med hög grad av 

neuroticism är även mer benägna än andra att publicera saker på Facebook (Ross, Orr, Sisic, 

Areneault, Simmering & Orr, 2009). Detta har enligt Ross et al. (2009) att göra med 

osäkerhet, vilket kan kopplas ihop McCrae och Costas (1997) beskrivning. 

 

H5: En hög grad av neuroticism bidrar till att konsumenters köpintentioner ökar genom att 

läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor.  

 

2.5.5 Openness 

Den sista av de fem personlighetsfaktorerna i Big Five-modellen är openness och individer 

med hög nivå av openness kännetecknas enligt McCrae (1987) genom att ha ett kreativt och 

ett avvikande tankesätt. Forskning inom neuropsykologin påvisar att openness är kopplat till 

engagemang och flexibilitet (Judge & Zapata, 2015). Individer med en lägre grad av 

personlighetsdraget tenderar att vara bekväma i det som känns igen och har få incitament till 

att prova nya idéer och tankesätt. Att openness bidrar till ett behov av att prova nya idéer ger 

även avtryck i cybervärlden och likt individer med hög andel neuroticism, lägger även de med 

betydande grad av openness tid på internet. Detta då Moore och McElroy (2012) hävdar att 

individer med påtaglig del openness är mest benägna att testa alla typer av sociala medier.  

  

När personer med hög andel openness ska köpa en dyrare vara tenderar de enligt Chou et al. 

(2013) att påverkas till att köpa produkten när de läst positiva recensioner på internet. Dessa 

individer är även mer benägna att söka efter reseinformation på internet när de ska ut och resa 

(Jani et al., 2014). Jani et al. (2014) hävdar att det har att göra med att personlighetsdrag 

såsom att visa engagemang, är en betydande del av personlighetsfaktorn openness. Enligt Jani 

et al. (2014) har företag mycket att tjäna på att veta om hur de ska kommunicera med sina 

konsumenter på rätt sätt i sin marknadsföring. Om företag personaliserar informationen och 

grafiken på sina hemsidor, på så sätt att det tilltalar konsumenternas personlighetsdrag, ökar 

chanserna att konsumenterna köper deras tjänster. 
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När det kommer till dessa individers fritidsintressen är just resa vanligt förekommande. Detta 

gäller inte för samtliga personlighetsfaktorer och enligt Reisz, Boudreaux och Ozer (2013) 

skiljer sig openness något från övriga personlighetsfaktorer. Reisz et al. (2013) menar att 

individer med en hög nivå av openness ofta har som mål i livet att bland annat lära sig nya 

hobbyer, få nya kunskaper eller att resa. Det kan kopplas ihop med Zimmermann och Neyers 

(2013) studie som menar att dessa individer är mer benägna att göra val för eget välmående. 

  

Denna forskning stämmer väl överens med Roccas et al. (2002) samt Haslam et al. (2009) 

som menar att openness tillsammans med extraversion korrelerar med att individerna söker 

efter att få stimulans i varierande former, där det visat sig att en vilja att åka på semesterresor 

är framträdande. Att dessa personer har en vilja att testa på nya saker och bland annat åka på 

semesterresor påverkar även deras ekonomi. Genom denna personlighetsfaktor är individerna 

de som är mest riskbenägna när det kommer till att spendera pengar (Troisi, Christopher & 

Marek, 2006). 

 

H6: En hög grad av openness bidrar till att konsumenters köpintentioner ökar genom att läsa 

recensioner på internet vid bokandet av semesterresor.  

 

2.6 Framställande av modell utifrån befintlig teori 
Modellen som framförs nedan grundar sig utifrån den befintliga teorin. När en 

internetanvändare väljer att läsa en recension på internet använder sig individen av 

informationskällan eWOM (Mauri & Minazzi, 2013; Xie et al., 2016; Huete-Alcocer, 2017; 

Hussain et al., 2017). Individen blir här påverkad av recensioner och väljer att bilda sig en 

egen uppfattning om produkten eller tjänsten i syfte. På vilket sätt individen blir påverkad på 

kan ha flertalet bakomliggande faktorer. Då recensioner på internet ofta skrivs anonymt är 

exempelvis trovärdighet något som spelar in. Enligt Cheung et el. (2009) grundar sig 

trovärdighetsbedömningen utifrån en konsuments egna värderingar och tidigare erfarenheter. 

Enligt relevant och framfört forskningsgap har även olika personlighetsdrag en betydelse för 

om det uppstår en köpintention för konsumenten efter läsandet av recensioner, detta är något 

som kommer att testas med hjälp av presenterade hypoteser (Chou et al., 2013; Jani et el., 

2014). 
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Om en recension får en negativ påverkan på en konsument eller om det inte väcks något 

intresse kan det i sin tur leda till att det inte uppstår någon köpintention hos en konsument. 

När en köpintention däremot har uppstått leder det enligt Cristina och Jean-Pierre (2017) till 

planering av inköp av en produkt eller tjänst i framtiden. Väljer sedan konsumenten att 

fullfölja sin köpintention så fattas ett köpbeslut och konsumenten fullföljer sitt tilltänkta köp. 

Beroende på om konsumenten sedan är nöjd eller missnöjd med sitt köp kan individen välja 

att föra sina åsikter vidare med hjälp av en recension av sitt köp eller sin upplevelse. 

Självklart finns det också konsumenter som inte väljer att skriva recensioner utan håller sina 

funderingar för sig själva. Huruvida personlighetsfaktorerna inom Big Five Model har en 

påverkan på konsumenters köpintentioner kommer att testas genom Hypotes 2-6, där vi 

kommer undersöka om köpintentionerna ökar eller minskar beroende på personlighetsfaktor. 

 

 
Figur 2 - Framtagen modell ur den befintliga forskningen (Egen)  



 

 18 

3. Metod  
3.1 Forskningsansats 
Vid bestämmandet av metodval för utförandet av vår studie har vi utgått ifrån den befintliga 

forskningen inom ämnet och har valt den forskningsmetod vi anser vara bäst lämpad till att 

besvara studiens syfte. För att besvara studiens syfte har vi valt att tillämpa en kvantitativ 

forskningsmetod. Vi har gjort detta val med stöd från Trost (2012) som hävdar att kvantitativa 

forskningsmetoder lämpar sig bäst när en studies syfte är att förklara hur olika saker hänger 

samman och genom det ta fram antal, samt procentsatser. I vårt fall stämmer detta överens då 

studiens syfte är att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner påverkas av 

recensioner på internet. Med hjälp av den kvantitativa forskningsmetoden har vi samlat in och 

analyserat data från ett större antal objektiva svar och genom det besvarat studiens syfte 

(Bryman & Bell, 2013). 

  

Studiens tillvägagångssätt utgick ifrån ett deduktivt synsätt där hypoteser skapades utifrån den 

teoretiska referensramen och som sedan i sin tur testades empiriskt och sedan granskades. Det 

deduktiva synsättet framhäver det systematiska och logiska synsättet och utgår ifrån teorin 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). Olsson och Sörensen (2013) framhäver hypoteser som något 

användbart i en kvantitativ studie medan Bryman och Bell (2013) påpekar att det inte är ett 

måste att använda sig av hypoteser. I vår studie ansåg vi att hypoteser var ett lämpligt 

tillvägagångssätt, då vi ville förklara sambandet mellan individers personlighetsdrag och 

deras intentioner som uppstår när de läser recensioner om semesterresor på internet. Utifrån 

den teoretiska referensramen valde vi att använda oss av sex olika hypoteser. Efter genomförd 

undersökning kunde vi utifrån den empiriska datainsamlingen bekräfta eller förkasta 

hypoteserna, något som Olsson och Sörensen (2013) kallar för att hypoteserna verifieras eller 

falsifieras. 

 

3.2 Forskningsdesign  
Inom ramen av den kvantitativa forskningsmetoden har studien tagit hjälp av en 

surveyundersökning som omfattar en tvärsnittsdesign då informationen har samlats in med 

hjälp av en enkät (Bryman & Bell, 2013). Syftet med enkätundersökningen var att få fram 

kvantifierbar data med kopplingar till studiens variabler som sedan granskades, vilket i sin tur 

bidrog till att vi upptäckte olika slags sambandsmönster. Surveyundersökningen samlades in 

vid fler än ett fall och vid en specifik tidpunkt vilket ställs som krav (Bryman & Bell, 2013). 
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Tvärsnittsdesign beskrivs vidare av Bryman och Bell (2013) som ett vanligt förekommande 

inom den kvantitativa forskningen och forskare som tillämpar en tvärsnittsdesign är 

intresserade av variation av exempelvis individer vilket stämmer överens med vår studie. 

Flertalet tidigare kvantitativa undersökningar med inriktning på eWOM (Cheung et al., 2009; 

Park et al., 2007), har använt sig av enkätundersökningar för att kunna få fram 

sambandsmönster och därmed ge bidrag till forskningen. Ytterligare ett bidragande incitament 

till att en webbenkätundersökning var aktuell i den här studien är att det är mer tidseffektivt 

samt mindre kostsamt (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.3 Studiens hypoteser 
För att besvara studiens syfte utvecklades sex stycken hypoteser. Dessa hypoteser utvecklades 

med stöd från den befintliga forskningen. Då den befintliga forskningen är överens om att 

recensioner på internet påverkar konsumenters köpintentioner (Yoo & Gretzel, 2011; 

Minazzi, 2013; Abubakar & Ilkan, 2016), valde vi att utforma hypotes 1 för att se om vår 

studie bekräftade den befintliga forskningen. De övriga fem hypoteserna kopplades till Big 

Five och då det finns väldigt begränsad forskning inom ämnet kunde vi inte härleda olika 

hypoteser för var och en av personlighetsfaktorerna. Hypotes 2-6 utvecklades därav som en 

vidareutveckling utav hypotes 1, för att se hur väl de olika personlighetsfaktorerna korrelerar 

med recensioner på internet och var därav uppbyggda på liknande sätt. För att besvara 

hypotes 1 valde vi att ta hjälp av en deskriptiv analys och en korrelationsanalys. Hypotes 2-6 

besvarades med hjälp av en kluster- och korrelationsanalys. Utifrån formulerade hypoteser 

ansåg vi att dessa analysmetoder passade bra för besvarandet av studiens syfte. Hur de olika 

personlighetsfaktorerna korrelerar med recensioner på internet förtydligades i tabell 5. 

 

3.4 Population och urval 

3.4.1 Population 
För att ta vid där den befintliga forskningen slutar inom studiens ämnesområde var 

populationen för denna studie mer övergripande än tidigare studie (Chou et al., 2013). Trost 

(2012) beskriver en population som den befolkningsgrupp som studien riktar sig mot. I vårt 

fall valde vi att innefatta samtliga personer i Sverige, mellan åldrarna 18-69 år. Vi riktade 

studien mot de som idag är frekventa internetanvändare.  
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3.4.2 Urval 
När målet är att nå ut till hela studiens population kallas det för en totalundersökning (Trost, 

2012). Genomförandet av en totalundersökning är något som enligt Bryman och Bell (2013) 

kräver både tid och stora resurser och ju större en population är desto svårare blir det att 

genomföra undersökningen. För att kunna genomföra denna studie valde vi därför att göra 

urval i populationen och på så sätt minskat studiens omfattning. Trots att ett urval gjorts 

strävade vi efter att urvalet skulle vara representativt och att det skulle motsvara en miniatyr 

av den totala populationen, något som också stämmer överens med Trosts (2012) riktlinjer för 

ett urval.  

 

Eftersom vi valde att genomföra studien genom en webbenkät och populationen för studien 

var personer i Sverige som idag använder internet frekvent, mellan åldrarna 18-69 år, valde vi 

att göra urvalet genom sociala medier. Då denna studie undersöker recensioner av 

semesterresor ansåg vi att det var lämpligt att nå ut populationen via ett reseforum på internet. 

Vi valde att dela vår enkät i gruppen “Optimal Livsstil -Resa & Upptäcka världen”, en grupp 

för reseintresserade på det sociala mediet Facebook. Vid undersökningstillfället hade gruppen 

1764 medlemmar. Vid en överblick av gruppens medlemmar ansåg vi inte att någon 

åldersgrupp var representativ utan att gruppen mer eller mindre kunde anses vara en miniatyr 

av studiens population.  

 

3.5 Utformning av enkätundersökning 

3.5.1 Operationalisering  
För att kunna besvara studiens syfte valde vi att utforma vår enkät med hjälp av 

frågeställningar som använts i tidigare forskning (se bilaga 1). Detta är av vikt då frågor i en 

kvantitativ forskningsstudie bör ha direkt länk till det området som undersöks (Kumar, 2011). 

Genom replikation och användning av ett antal redan tidigare använda enkätfrågor undvek vi 

att påverkas av våra egna svagheter samt värderingar. Detta är positivt då resultaten av en 

studie inte bör påverkas av förväntningar från forskaren och kan på så sätt upprätthålla 

trovärdigheten för studien (Bryman & Bell, 2013). Vid operationaliseringen av enkätstudien 

valde vi därför att använda oss utav Goslings et al. (2003) frågor om Big Five Model, samt 

Cheungs et al. (2009) och Parks et al. (2007) frågor om eWOM. Vi avslutade även med en rad 

kontrollfrågor, utformade med hjälp av Trost (2012). 
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Tabell 2 - Grund för utformning av enkät (Egen) 

 

Med hjälp av dessa frågor skapades enkäten genom en standardiserad modell, där vi använde 

samma frågor och struktur till samtliga av respondenterna. Samtliga frågor i enkäten är 

stängda och har samtliga förutbestämda svarsalternativ. Genom att använda en standardiserad 

modell för enkäten hjälpte det oss att generalisera och jämföra svaren. Detta är önskvärt vid 

undersökandet av hur olika personer ställer sig till ett visst ämne (Kumar, 2011; Trost, 2012, 

Ejlertsson, 2014), vilket stämmer överens med studiens syfte. Att standardisera en enkät 

bidrar även till ökad reliabilitet. Reliabiliteten ökar då det är likhet i frågorna som avses mäta 

samma sak och formuläret är utformat för att öka precisionen i respondenternas svar (Trost, 

2012). En väl utformad standardiserad enkät bidrar enligt Bryman och Bell (2013) till en 

framgångsrik enkät och ökar chanserna för författarna att motta många svar från den utvalda 

populationen. 

  

Utöver detta valde vi även att dela upp enkäten i olika teman, en för varje huvudvariabel och 

en för kontrollvariablerna. Att dela upp enkäten i olika teman menar Ejlertsson (2014) är en 

grundregel för kvantitativa studier och ska komma i en ordning som uppfattas som logisk för 

respondenterna. Vi valde därför att börja med frågor om eWOM och recensioner på internet, 
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för att sedan gå över på frågor från Big Five Model och sist kontrollvariablerna. Genom detta 

metodval menar Kumar (2011) att det bidrar till ett ökat intresse hos respondenterna från den 

utvalda populationen. Intresset ökas då respondenterna stegvis stimuleras till att besvara 

samtliga frågor i enkäten. 

 

3.5.2 Utformning av enkätfrågor 
För att utforma frågorna till enkätundersökningen behövde en del korrigeringar utföras på 

frågorna vi valde att replikera från den befintliga forskningen (Gosling et al., 2003; Cheung et 

al., 2009; Park et al., 2007). Då vår studie är skriven på svenska och respondenterna till 

enkäten är boendes i Sverige valde vi att översätta samtliga frågor till svenska. Genom att 

översätta frågorna till svenska strävade vi efter att göra frågorna mer begripliga för 

respondenterna av enkäten. Ett exempel från enkätundersökningen är frågan “När jag ska 

boka en semesterresa läser jag alltid recensioner på internet” där den originella 

utformningen av Park et al. (2007) löd “When I buy a product on-line, I always read reviews 

that are presented on the Web site”. 

  

Att översätta frågorna och på sådant sätt ändra frågans utformning är enligt Eljertsson (2014) 

positivt då det hjälper författare att utforma en enkät som passar studiens syfte och kontext på 

bästa sätt. Risken finns dock att frågorna som används inte mäter precis lika som 

originalstudien, vilket kan vara negativt när resultatet ska jämföras. Vi anser dock att vårt 

tillvägagångssätt, trots riskerna, varit positivt för att kunna genomföra en framgångsrik 

enkätundersökning. 

 

3.5.3 Utformning av svarsalternativ 
I utformandet av vår enkät, valde vi att använda källor från tre olika studier (Cheung et al., 

2014; Gosling et al., 2003; Park et al., 2007). Samtliga av studierna använde Likertskalan för 

besvarandet av deras enkätfrågor. Likertskalan används för att ta fram ett index utav vad 

respondenternas åsikter är till en fråga och tar hjälp av olika sifferskalor (Björkqvist, 2012). 

Genom dessa sifferskalor går det enkelt att mäta vad respondenterna haft för åsikter, både 

enskilt och gemensamt. De tre olika studierna som vi byggde vår enkät på använde dock alla 

olika sifferskalor. Cheung et al. (2009) använde sig utav en 5-gradig skala, Park et al. (2007) 

använde sig utav en 6-gradig skala och Gosling et al. (2003) använde sig utav en 7-gradig 

skala. 
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För att underlätta både för administrering av enkätsvaren samt för respondenterna som 

svarade tog vi hjälp av Trosts (2012) rekommendation, att samma svarsskala ska används för 

samtliga frågor i den mån det går. Vi valde även att använda Likerskalan i förmån för andra 

alternativ då den skalan bland annat enligt Björkqvist (2012) är mer fördelaktig än andra 

alternativ och ger ett mer utförligt svar än exempelvis ja- och nejsvar. Med bakgrund av detta 

valde vi att replikera Gosling et al. (2003) och använda en 7-gradig skala för samtliga frågor i 

vår enkät, med undantag för de frågor som omfattar våra kontrollvariabler. Skalan är 

uppbyggd från 1, vilket innebär “instämmer inte alls”, till 7, vilket innebär “instämmer helt”. 

 

Likertskalan 

1 2 3 4 5 6 7 

Instämmer 
inte alls           Instämmer 

helt 
Figur 3 - Likertskalan (Egen) 

 

3.5.4 Val av Big Five-metod 
När Big Five Model används för att bedriva personlighetsforskning används den idag i flera 

olika modeller och utformningar (McCrae & Costa, 1987; John & Sriyastava, 1999; Gosling 

et al., 2003). Anledningen till de olika utformningarna är enligt Liu och Campbell (2017) att 

fler frågor om varje personlighetsfaktor bidrar till större trovärdighet, samtidigt som färre 

frågor ökar svarsfrekvensen. Oberoende av val av metod menar dock Liu och Campbell 

(2017) att Big Five-modellen är den mest bekräftade modellen för att bestämma människors 

personlighetsdrag. 

  

I och med den tids- och resursbrist som vi hade under genomförandet av denna studie, valde 

vi att använda en metod utformad av Gosling et al. (2003) som är uppbyggd av en serie om 10 

frågor. Metoden är citerad 4454 gånger i den befintliga forskningen och Gosling et al. (2003) 

rekommenderar testet för studier där tidsramen är begränsad. Nackdelen med denna metod är 

att det enbart är två frågor per personlighetsfaktor och andra metoder bör därför anses ha 

större trovärdighet. Gosling et al. (2003) menar dock deras utformning har liknande 

korrelation som andra utformningar och att testet håller en hög validitet. Detta tillsammans 
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med fördelen med att färre frågor bidrar till högre svarsfrekvens ansåg vi vara övervägande i 

val av Big Five-test. 

 

3.5.5 Val av kontrollvariabler 
För att undersöka våra huvudvariabler, Big Five Model och eWOM, valde vi även att använda 

oss utav fyra stycken kontrollvariabler. Dessa kontrollvariabler var “ålder”, “kön”, 

“ungefärlig månadsinkomst” och “antal semesterresor i snitt per år”. Bryman och Bell 

(2013) menar att kontrollvariabler i det här fallet utgör tilläggsvariabler som kan påverka 

utfallet av studien. För vår studie anser vi att alla dessa fyra kunde ha en påverkan på 

resultatet och togs med av den anledningen. Exempelvis ansåg vi att någon med hög inkomst 

rimligtvis borde ha råd att oftare åka på semesterresor än någon med låg inkomst. 

  

Under kontrollvariabeln “ålder” valde vi att använda svarsalternativen “0-17 år”, “18-29 år”, 

“30-39 år”, “40-49 år”, “50-59 år”, “60-69 år” samt “70 år eller äldre”. Vi gjorde valet av 

dessa svarsalternativ då det är att föredra att svar i en enkät ska följa liknande ordningsföljd 

och skala (Bryman & Bell, 2013). Vi valde även att ha med denna kontrollvariabel för att 

kunna sortera bort eventuella bortfall för personer som besvarat och som inte ingår i studiens 

population samt urval. Vi valde även att lägga till “kön” som kontrollvariabel för att kunna 

urskilja om det finns några skillnader mellan könen. Svarsalternativen för denna 

kontrollvariabel var “man”, “kvinna” samt “annan definition”. Alternativet “annan 

definition” är till för respondenter som upplever att de tillhör annat kön än “man” eller 

“kvinna”. 

  

Utöver dessa två kontrollvariabler hade vi även med “ungefärlig månadsinkomst” och “antal 

semesterresor i snitt per år”. Dessa två har vi med i den mån då någon med hög 

månadsinkomst har råd att åka på fler semesterresor än någon med låg månadsinkomst och 

risken finns därför att de svarar olika på frågorna om recensioner på internet, trots att de har 

samma personlighetsdrag. Samma sak med hur många semesterresor respondenten åker på i 

snitt per år. 
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3.6 Tillvägagångssätt för spridning av enkätstudie  

3.6.1 Etiska principer 
Vid utförandet och insamlandet av enkäten valde vi att ta hänsyn till ett antal etiska principer, 

vilket gällde för både pilotstudien och för den primära enkäten för studien. Vi valde att följa 

Bryman och Bells (2013) råd gällande etiska aspekter och med stöd av samtyckeskravet 

förklarade vi på det inledande bladet i vår enkät att deltagandet i enkäten var frivilligt, att alla 

svar var anonyma, samt att inga obehöriga skulle få tillgång till svaren. För att full anonymitet 

ska kunna erbjudas ska de som ansvarar för enkätformuläret enligt Ejlertsson (2014) inte ha 

med några identitetsuppgifter, vilket vi följde och respondenterna identitet förblev okänd. 

Vidare inledde vi även enkäten med en inledande text om oss själva och syftet med vår studie. 

Genom det samt förtydligandet om att alla uppgifter skulle hanteras konfidentiellt uppfyllde 

vi samtliga av Bryman och Bells (2013) fem etiska principer. 

 

3.6.2 Pilotstudie 
Innan en enkät skickas ut till populationen är det viktigt att den testas av en mindre grupp 

människor, liknande till den utvalda populationen. Detta är viktigt då det hjälper till att se om 

det finns några fel på enkätutformningen samt om samtliga frågor förstås och är tillräckligt 

tydliga för respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Genom en  pilotundersökning fick vi 

chansen att korrigera fel innan enkäten skickades ut till studiens urval, vilket bidrog till att 

chanserna till en sådan lyckad studie som möjligt ökade (Kumar, 2011; Ejlertsson, 2014). Då 

frågeställningarna som användes i vår enkät utgår från tidigare existerande forskningsfrågor 

utgick vi från att frågorna förmodligen redan hade prövats och att forskarna har bedömt 

validiteten och reliabiliteten, vilket i sin tur framhäver frågor av hög kvalitet. Dock valde vi 

ändå att utföra en pilotstudie då frågorna översattes från engelska till svenska och att vi 

därmed ville säkerhetsställa att frågorna var begripliga (Bryman & Bell, 2013). Vidare 

beskriver Bryman och Bell (2013) att en bidragande anledning till att pilotstudier genomförs 

gällande en enkätundersökning är att det inte finns någon intervjuare närvarande som kan 

hantera eventuella oklarheter.  

 

Efter att 16 stycken individer från vår tilltänkta urvalsgrupp genomfört pilotstudien på ett 

självständigt sätt, valde vi att slå oss ner tillsammans med respondenterna och föra en 

diskussion om hur parten uppfattade utformandet av enkäten. Eliasson (2013) hävdar att det är 

viktigt att frågorna är formulerade på rätt sätt då felformulerade frågor kan leda till bortfall i 
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studien. Genom beskrivet tillvägagångssätt kunde vi ta till oss konstruktiv kritik som hjälpte 

oss att förbättra vår enkätundersökning. Efter att flertalet respondenter hade synpunkter på 

fråga nummer 6, ”Recensioner på internet ökar effektiviteten i att göra ett bokningsbeslut”, 

valde vi att plocka bort den från undersökningen.  

 

I den ursprungliga utformningen valde vi att ha med frågan då den grundar sig i den befintliga 

forskningen och Cheung et al. (2007), som frågorna replikerades från, hade med den 

tillsammans med de övriga sex frågorna vi valde att ta med i vår studie. Däremot ansåg vi 

efter den feedback vi fick från respondenterna att plocka bort frågeställningen. Detta anser 

Eliasson (2013) är till fördel då det minskar risken för missförstånd och ett icke representativt 

utfall för just den frågan. Utöver kritiken gällande fråga nummer 6 hade deltagarna av 

pilotstudien inga synpunkter utan tyckte den var genuin och lätt att förstå. 

 

3.6.3 Spridning av enkät 
När enkätundersökning var sammanställd och pilotstudien genomförd spred vi 

enkätundersökningen, efter godkännande av ansvarig administratör, enkäten i resegruppen 

“Optimal Livsstil -Resa & Upptäcka världen” på det sociala mediet Facebook. Målet med 

spridningen av analysen var att få in över 100 svar för att kunna använda resultaten till en 

övergriplig analys. Efter att vi hade samlat in runt 70 svar valde vi att skicka ut en påminnelse 

till individer i gruppen att genomföra undersökningen, ytterligare en påminnelse skickades ut 

när vi samlat in runt 90 svar. Ejlertsson (2014) påpekar att utskickandet av två påminnelser 

vid en enkätundersökning anses optimalt. Efter att ha publicerat den andra påminnelsen kunde 

vi sedan konstatera att 121 svar mottagits varav 2 svar sedan plockades bort. Hur många som 

tog del av spridningen av enkäten i resegruppen kunde vi inte avläsa.   

 

3.6.4 Bortfall 
Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) beskriver något som dem kallar för bortfallsanalys när 

svarsfrekvensen är mindre än 100 procent. Då vi som urval valde att dela vår enkät i gruppen 

“Optimal Livsstil -Resa & Upptäcka världen”, en grupp för reseintresserade på internet och 

via nätverket Facebook hamnade vi på en svarsfrekvens på 7,3 %. Eftersom vi inte kan utläsa 

hur många som egentligen har läst och tagit del av informationen som vi delat i gruppen kan 

vi inte få fram tillförlitlig data på hur stor svarsfrekvensen var utifrån den aspekten. Det vi 

kan utläsa är däremot att bortfallet i resegruppen hamnade på 1625 personer och Ejlertsson 
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(2014) menar att det kallas för ett externt bortfall om personer inte väljer eller har möjlighet 

att delta i undersökningen.  

 

Efter genomförandet av enkätundersökningen valde vi att plocka bort två av respondenternas 

svarsalternativ. Den första respondenten som plockades bort hamnade utanför vår population 

då individens ålder var 70 år eller äldre. Den andra respondenten som plockades bort ansåg vi 

visade upp bristfälligheter i genomförandet då individen valde att svara högsta värdet på 

likertskalan på alla frågor detta något som blir motsägelsefullt då bland annat hälften av 

frågorna i Big Five-testet hade omvända betydelse. Dessutom angav respondenten könet 

annan definition vilket understeg 1 % av studiens respondenter och ansågs därmed som ett 

bortfall.  

 

3.7 Analysering av data 

3.7.1 Omkodning  
Efter genomförandet av vår empiriska undersökning krävdes att informationen och frågorna 

vi utformade i enkäten gjordes om till data så att de kunde analyseras i det statistiska 

dataprogrammet SPSS. Enligt Bryman och Bell (2013) görs en kvantifiering av den 

informationen som vi tog del av för att sedan göra det enklare när den kvantitativa analysen 

ska genomföras. För att genomföra en kvantifiering omvandlas informationen genom en 

kodning till siffror. Eftersom vi på de första nitton frågorna avseende eWOM och Big Five, 

använde oss av en sjugradig Likertskala fann det sig naturligt och enkelt att koda siffrorna till 

samma siffror som i skalan för att underlätta analysen. Exempelvis kodades siffran 1 i 

Likertskalan till siffra nummer 1, siffra nummer 2 kodades till siffra nummer 2 osv. Gällande 

frågan om ålder valde vi att koda de olika åldersspannen i skala 1-5, där exempelvis åldern 

18-29 blev kodat till 1 och 60-69 år blev kodat till 5. Varför inte åldersalternativen 0-17 eller 

70 år eller äldre kodades om har att göra med att studiens population är avsedd mellan 18-69 

år. Ingen person under 17 år valde att svara på studien medan en person över 70 år valde att 

svara på studien, denne sållades därmed bort som bortfall. Kön kodades till 0-1, kvinna till 0 

och man till 1. Endast en person valde i studien att svara annan definition på könsfrågan och 

plockades därför bort av oss på grund av minoritet då individen understeg 1 % av 

respondenterna i studien, respondenten hade även svarat identiska siffror på Likertskalan på 

alla frågor och anses därmed även vara oseriös i undersökningens sammanhang. Den 

ungefärliga månadsinkomsten och antal semesterresor i snitt per år kodades likt dem i samma 
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mönster om skalor om 1-6 och 1-4. Nedan följer en sammanställd tabell över hur kodningen 

har utformats utifrån svarsalternativen.  

 

Kodning 

Fråga: Ange Ålder 

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

0-17 år - 

18-29 år 1 

30-39 år 2 

40-49 år 3 

50-59 år 4 

60-69 år 5 

70 år eller äldre 6 

Fråga: Kön 

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

Man 1 

Kvinna 0 

Annan definition - 
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Fråga: Ange ungefärlig månadsinkomst 

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

0 - 10.000 kr/mån 1 

10.001 - 20.000 kr/mån 2 

20.001 - 30.000 kr/mån 3 

30.001 - 40.000 kr/mån 4 

40.001 - 50.000 kr/mån 5 

Över 50.001 kr/mån 6 

Fråga: 23. Hur ofta åker du på semesterresor i snitt per år? 

Svarsalternativ innan kodning Efter kodning 

0-1 gånger per år 1 

2-3 gånger per år 2 

4-5 gånger per år 3 

Fler än 6 gånger per år 4 

 

Tabell 3 – Omkodning av enkätfrågor (Egen) 

  

 3.7.2 Analysmetod 
Efter insamling av data sammanställdes samtlig information i Microsoft Excell som är en 

programvara som används för att skapa kalkylblad. I Microsoft Excell utförde vi vår kodning, 
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vilket skulle göra det enklare för oss när det var dags att genomföra den kvantitativa analysen. 

Samtliga kalkylblad fördes sedan in i det statistiska dataprogrammet Statistical Package of 

Social Science (SPSS). Bryman och Bell (2013) hävdar att SPSS är den mest använda 

mjukvaran för analys av kvantitativa data inom samhällsvetenskapen och utifrån de grunderna 

fanns det ingen anledning för oss att använda oss utav någon annan mjukvara då SPSS fram 

tills idag gjort många revideringar och är så pass etablerat som beskrivs. Vi valde att använda 

oss av version 22. För att analysera insamlad data valde vi att med hjälp av SPSS plocka fram 

följande tre analyser: deskriptiv analys, klusteranalys och korrelationsanalys.  

 

3.7.3 Deskriptiv analys  
Innan studien tog sig an den analytiska statistiken valde vi att genomföra en deskriptiv analys 

med hjälp av SPSS för att få en beskrivning av hur studiens data sammanställdes efter 

genomförd undersökning. Den deskriptiva analysen beskrivs enligt Pallant (2013) som ett 

schematiskt upplägg där datainformationen sammanställs utifrån ett strukturerat upplägg. För 

att få en övergripande bild över relevanta tal i undersökningen har studien valt att använda sig 

av minimumvärde, maxvärde, medelvärde och standardavvikelser för de olika frågorna samt 

för studiens kontrollvariabler. Dessa exempel på deskriptiv analys är något som Pallant 

(2013) lyfter fram och förklarar vidare att standardavvikelsen är ett mått som mäter hur pass 

mycket de olika värdena avviker från medelvärdet. Den deskriptiva analysen erhålls i tabell 1 

och beskrivs utförligt i analyskapitlet.  

 

3.7.4 Klusteranalys 
Det huvudsakliga syftet med en klusteranalys är att samla objekt i grupper eller kluster. De 

individer som befinner sig i de olika klustrena ska i någon mening likna varandra. 

Klustringsmetoden som användes för att framställa de olika klustrena bygger enligt Körner 

och Wahlgren (2015) på att beräkna avstånden mellan objekten och därefter för samman de 

objekt som ligger närmast varandra. Våra kluster är genomförda utifrån en icke-hierarkisk 

metod eftersom de inte sammanställs till ett enda kluster. Klusteranalyser används flitigt vid 

marknadsundersökningar för att skapa homogena kundkategorier för att kunna effektivisera 

sin marknadsföring.  

 

För att vi skulle få en sådan jämn fördelning som möjligt i våra kluster valde vi att genomföra 

fyra olika körningar av klusteranalyser i SPSS. Efter framtagande av tre, fyra, fem och sex 



 

 31 

kluster landade vi i att tre kluster var det som passade våra resultat från undersökningen bäst. 

Nedan följer en tabell över hur många respondenter som ingår i varje kluster. En person 

kunde ej härledas till något av de tre klustrena och sållades bort av SPSS. Efter att vi fastställt 

hur många kluster som skulle användas i studien kunde vi börja göra en analys. För att skapa 

en större trovärdighet har klusteranalysen även kombinerats med en korrelationsanalys för att 

kunna göra fler djupgående analyser.  

 

 
Tabell 4 - Antal respondenter i varje kluster (Egen) 

 

3.7.5 Korrelationsanalys 
För att mäta styrkan i förhållande mellan två variabler används ett samband eller en 

korrelation. En vanligt förekommande metod som enligt Pallant (2013) används flitigt när en 

korrelationsanalys genomförs är Pearson Product-moment correlation. Med hjälp av den här 

metoden mäts korrelationskoefficienten där styrkan anges mellan värden 1 och -1, värden som 

ligger runt 0 påvisar ett svagare samband. För att uppnå ett perfekt positivt samband ökar den 

ena variabeln om den andra variabeln blir större. Om det istället skulle finnas ett perfekt 

negativt samband innebär det att då den ena variabeln ökar minskar den andra variabeln i 

samma grad (Byrman & Bell, 2013).  Studiens huvudsakliga syfte med att utföra en 

korrelationsanalys var att se om det gick att få fram en statistisk signifikans mellan 

personlighetsdragen inom Big Five kopplat till svaren på frågorna ställda gällande eWOM. 

Den statistiska signifikansen innebär hur säkra vi kan vara på att det framtagna resultatet kan 

generaliseras till den population där de slumpmässiga stickproven hämtades ifrån. En 

fastställd statistisk signifikans behöver inte alltid vara viktig men ger en tilltro till forskaren. 
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För att kunna skapa sig en acceptabel statistisk signifikans krävs en signifikansnivå på p < 

0,05, vilket innebär att risken att ett stickprov visar ett samband är fem på hundra, alltså att i 

fem fall av hundra dras en felaktig slutsats om ett existerande samband. I SPSS indikeras den 

acceptabla signifikansen med en asterisk (*). För att få ytterligare större trovärdighet och få 

ett mer stringent test går det att utgå ifrån en signifikansnivå på p < 0,01, den indikeras med 

två asterisker (**) och innebär alltså innebär att risken för ett felaktigt samband enbart är en 

på hundra (Bryman & Bell 2013).  

 

3.8 Kvalitetskriterier  

3.8.1 Vetenskaplig kvalitet  
För att studien ska uppnå en hög vetenskaplig kvalité har vi under arbetets gång hela tiden 

varit noggranna med att säkerhetsställa att studien följer de vetenskapliga kraven som ställs. 

Blomkvist, Hallin och Lindell (2018) hävdar att det finns fyra stycken kriterier som måste 

följas genom hela arbetet. De fyra kriterierna som beskrivs bygger på att studien ska vara 

systematisk, opartisk, kritisk och att den innehåller en problematisering. För att den 

vetenskapliga kvalitén ska kunna bedömas används begreppen validitet och reliabilitet som 

beskrivs utförligt nedan. I grund och botten menar Bryman och Bell (2013) att begreppen 

validitet och reliabilitet handlar om hur pass tillförlitliga och noggranna mätningarna som 

genomförts egentligen är. I kvantitativ forskning anses dessa två begrepp ha en central roll.  

 

3.8.2 Validitet  
Studiens validitet bedöms utifrån om undersökningen verkligen mäter det som studien har 

som avsikt att mäta. En förutsättning för att mäta validiteten är att det finns en hög reliabilitet 

samt att validiteten aldrig kan bli bättre än reliabiliteten (Eliasson, 2013). Enligt Bryman och 

Bell (2013) är målet med validiteten att bedöma om de slutsatser som framtagits från en 

undersökning hänger ihop eller inte. Efter att vi genomfört vår problematisering samt vårt 

teorikapitel kunde vi sammanställa frågor som hade som avsikt att svara upp till syftet med 

studien. Resultatet påvisade sedan att vi kunde dra slutsatser som pekade på att 

undersökningens olika variabler hade olika samband och därmed att de hänger ihop. Vidare 

beskriver Bryman och Bell (2013) att det både finns en intern, samt en extern validitet.  

 

Den interna validiteten syftar på hur hållbarheten eller giltigheten i de framtagna resultaten 

specificerar ett kausalt samband. De kausala sambandet handlar om hur pass säker det går att 
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vara på att förhållandet mellan två eller fler variabler är hållbara eller ej. Den externa 

validiteten behandlar generaliserbarheten av resultatet i undersökningen samt även 

innebörden av urvalet i studien. För att vår studie skulle bli mer generaliserbar skulle fler 

representanter ha behövt genomföra vår studie. De som styrker validiteten i vår studie är att 

frågeställningarna är noggrant utvalda och mäter det som skall mätas (Eliasson, 2013). 

Ytterligare en framträdande styrka är att vi har operationaliserat våra begrepp och har en 

stabil teoretisk grund att stå på då forskningen inom eWOM och Big Five är noga beprövad.   

 

3.8.3 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas huruvida resultatet från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras vid ett nytt tillfälle (Bryman och Bell, 2013). Eliasson 

(2013) hävdar att ju mer vi kan lita på att ett resultat går att upprepa, desto högre reliabilitet 

finns att tillgå. Om en specifik fråga innehar hög reliabilitet ska det slumpmässiga felet vara 

litet (Ejlertsson 2014). Går det ej att säkerhetsställa reliabilitet för en undersökning går det 

inte kontrollera data och trovärdigheten kan därmed ifrågasättas. Därför gäller det i en 

kvantitativ undersökning att försäkra sig om att mätningarna genomförs på exakt samma sätt 

oavsett förutsättningar för respondenterna. För att säkerhetsställa kvalitén och att öka 

förutsättningarna för hög reliabilitet i studien valde vi att använda oss av redan existerande 

frågor till vår enkätundersökning. På så vis underlättar vi för att ett eventuellt framtida resultat 

inte skulle skilja sig åt om undersökningen genomfördes på nytt med samma metodval (Trost 

2012). Med hjälp av vår pilotstudie kunde vi även säkerhetsställa att de frågor som användes i 

enkätundersökningen var begripliga och rätt utformade.  

 

3.8.4 Generalisering 
Efter genomförandet av presenterad studie ställde vi oss frågan om och i vilken utsträckning 

vårt resultat kunde generaliseras och appliceras på andra grupper än det urvalet som beskrivs i 

studien. Bryman och Bell (2013) hävdar att det är viktigt att göra ett urval som är så 

representativt som möjligt för att hävda att resultaten inte är unika för just den specifika grupp 

som valts att använda sig av i forskningen. Generaliserbarhet är något som kan används för att 

förutsäga vad människor kommer att göra i olika typer av situationer. Vi kan konstatera efter 

genomförd studie att vårt urval inte är tillräckligt representativt för att kunna göra en 

generalisering för hela populationen. För att vårt urval skulle vara representativt och vara ett 

sannolikhetsurval hade det krävts fler respondenter i vår undersökning. Vi kan därmed utifrån 
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våra analyser enbart dra slutsatser om de 119 respondenter som lämnat godkända svar på vår 

enkät.  

 

3.9 Metodkritik  
Under arbetets gång fick vi flera gånger göra val som hade stor påverkan för studiens 

utformande och resultat. Genom att kritiskt granska de val vi gjort vill vi öka trovärdigheten 

för vår studie. För att besvara studiens syfte valde vi att begränsa vårt urval till en resegrupp 

på det sociala mediet Facebook. Vi gjorde valet då personerna i gruppen antogs vara 

intresserade av studiens syfte, samt att alla i urvalet blev personer som använder sig utav 

internet. Detta bidrog dock till att vi inte kunde säkerhetsställa att urvalet var en miniatyr för 

hela populationen. Ett annat metodval tror vi hade kunnat bidra till ett annat resultat, genom 

ett mer representativt urval.  

 

Av personerna i urvalet var majoriteten av respondenterna kvinnor samt i åldersgruppen 

mellan 18-29 år. Ifall urvalet innehöll för få män och personer i de äldre ålderspannen eller 

om personer i det yngre åldersspannet var mer benägna att svara på enkätundersökning kunde 

vi inte fastslå. Utfallet visade hur som helst att vårt urval inte var en miniatyr av populationen 

och att sprida enkäten på ett annat sätt, exempelvis genom att tillfråga personer på en viss 

plats vid en viss tidpunkt, hade kunnat bidra till ett mer mångfaldigt resultat. Här hade det i så 

fall även varit intressant att lägga till en fråga om respondentens internetvana för att kunna 

göra en mer intressant analys av resultatet. 

 

Gällande åldersspannet hade även ett mindre åldersspann, exempelvis genom ett 5 års-

intervall, kunnat bidra till ett mer intressant resultat. Detta då personerna i spannet 18-29 år 

ändrar sin livsstil många gånger under perioden och de flesta i spannet går från att bo med 

sina föräldrar, till att bo själva, till att till och med kanske ha en egen familj. Att alla dessa ser 

på resande och recensioner på internet vid bokandet av semesterresor tror vi därav kan ha 

olika påverkan på konsumenters köpintentioner. Korrelationsanalysen visade dock att så gott 

som alla frågor om recensioner på internet gällande semesterresor (fråga 1-9 i 

enkätundersökningen) hade en statistisk signifikans med varandra. Det kan antingen tyda på 

att de var väl utformade och behandlade ämnet på ett positivt vis, samtidigt som det kan 

betyda att frågorna var väldigt lika varandra och att det var svårt för respondenterna att 

urskilja skillnader i frågorna. Ett val av frågor från flera olika författare och studier hade 

möjligtvis givit ett annat resultat.  
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Vårt val av 10-frågors-testet angående Big Five ansåg vi var väl passande till vår studie då 

tidsramen var begränsad samt att vi hade nio ytterligare frågor om recensioner. Ytterligare en 

bidragande faktor till att studien använde sig av det här testet var att det var så pass 

väletablerat och citerat hela 4454 gånger. Hade studien använt sig av ett av de större testen 

hade svarsfrekvensen kunnat bli lägre då respondenterna hade tappat intresset på grund av att 

enkätundersökningen hade tagit för lång tid. Dock hade ett större test med fler frågor om varje 

personlighetsfaktor kunnat bidra till större trovärdighet och vara mer omfattande.  

 

3.10 Sammanfattning av studiens utformande  
För att genomföra denna studie och besvara dess syfte genomgick arbetet flera steg. I figuren 

nedan finns en sammanfattning för hur arbetet gick till. Vi gick från att bilda oss en 

uppfattning genom en teoretisk grund, där även studiens forskningsgap upptäcktes, för att 

sedan genomföra en enkätundersökning inom ämnet, som vi sedan analyserade och drog 

slutsatser ifrån.  

 

 
Figur 4 - Sammanfattning av studiens utformande (Egen) 
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4. Resultat 
4.1 Deskriptiv analys  
För att ge en övergripande bild av svaren från den enkätundersökning som genomfördes 

sammanställde vi en tabell som visar ett medelvärde för alla svar, en deskriptiv analys (se 

bilaga 2). Genom tabellen går det att utläsa att enkätstudien utmynnade i 119 godkända svar 

och att samtliga av de respondenterna svarade på var och en av de 23 frågorna. Via analysen 

går det även att se det lägsta (minimum) och högsta (maximum) svaret för varje fråga, samt 

ett medelvärde för de 119 stycken olika svaren. Tabellen visar även ett mått för 

standardavvikelse, vilket innebär hur stor spridning respondenternas svar hade för varje fråga.  

 

Standardavvikelsen för majoriteten av frågorna visas i tabellen vara över 1. Detta innebär att 

svaren i vår enkät har fått en relativt stor spridning mellan de olika alternativen på 

Likertskalan (Pallant, 2013). För studiens syfte kan detta vara av värde, då syftet är att 

undersöka om det finns någon skillnad i hur stor påverkan recensioner på internet har på olika 

typer av människors köpintentioner vid bokning av en semesterresa. Om spridningen på 

respondenternas svar om recensioner på internet korrelerar med spridningen av svar om 

respondenternas personlighetstyper, har studiens syfte besvarats. Vidare går det även att 

utläsa att en större del av de som deltog i enkätundersökningen var kvinnor. I tabellen framgår 

det att medelvärdet för deltagarnas kön var 0,38, vilket i sin tur betyder att 62 % var kvinnor. 

Totalt fick vi in godtagbara svar från 74 stycken kvinnor och 45 stycken män. 

 

 
Figur 5 - Förhållandet mellan könen (Egen) 
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Generellt har majoriteten av dessa kvinnor och män svarat att de anser att recensioner på 

internet har en påverkan vid bokandet av semesterresor och att deras köpintentioner ökar. På 

frågorna 1, 4, 5, 6, 8 och 9 var medelvärdet bland respondenterna mer än fyra, vilket innebär 

att svaren var närmare “instämmer helt” än “instämmer inte alls”. På fråga 2 var medelvärdet 

2,6, vilket i sin tur innebär att gemene man bland de svarande inte irriteras av recensioner på 

internet. Medelvärdet på frågorna 3 och 7 var även de under medel. När det kommer till 

frågorna om Big Five Model har hälften av frågorna omvänd betydelse och blir därför svåra 

att analysera med blotta ögat genom denna analys. Vid en omräkning och hopslagning av 

frågorna till varje personlighetsfaktor visade det sig att respondenterna har ett medelvärde 

som är mer än 4 för personlighetsfaktorerna extraversion, agreeableness, conscientiousness 

och openness, samt under fyra på neutoricism. Detta innebär att respondenterna generellt sett 

har högre värden av de första fyra personlighetsfaktorerna och lägre av neuroticism.  

 

4.2 Klusteranalys 
I klusteranalysen har tre stycken olika kluster av studiens respondenter sammanställts (se 

bilaga 3). Av klusteranalysen går det att utläsa att svaren angående recensioner på internet 

skiljer sig beroende på vad respondenten svarat angående sina personlighetsdrag. I analysen 

går det att utläsa att det är majoritet av kvinnor i samtliga kluster, vilket bör anses vara rimligt 

då det var 62 % kvinnor som besvarade vår enkätundersökning. Bland dessa kluster var det 

inget kluster som stack ut åldersmässig. Detta betyder att besvarandet av frågorna om 

recensioner på internet och frågorna om Big Five Model inte påverkades av respondentens 

ålder, vilket i sin tur innebär att resultatet från denna analys gäller för personer i alla åldrar. 

För att underlätta avläsningen av klusteranalysen har vi valt att återge svarsalternativen 1-3 

som låga, 3-5 som neutrala samt 5-7 som höga och de tre olika klustren döpte vi till 

“Engagerade Erik”, “Neutrala Nina” och “Självständiga Sigrid”. Nedan följer även en 

sammanställd tabell av respondenternas Big Five-resultat, vilken hjälper tolkningen av 

analysen då hälften av frågorna i testet hade omvänd betydelse.  
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Sammanställt Big Five-resultat för varje kluster i klusteranalysen 

  Engagerade Erik Neutrala Nina Självständiga Sigrid 

Extraversion 5,19 4,87 4,92 

Agreeableness 4,89 5,01 5,14 

Conscientiousness 4,94 5,01 5,86 

Neuroticism 3,45 3,28 2,92 

Openness 5,46 5,27 4,58 

Tabell 5 - Sammanställt Big Five-resultat för varje kluster i klusteranalysen (Egen) 

 

4.2.1 Kluster 1 - “Engagerade Erik” 
Det första av våra tre kluster har vi döpt till “Engagerade Erik”. Detta kluster innehåller 60 

stycken personer och består av störst procent män (42 %) i jämförelse med de övriga klustren. 

Dessa personer kännetecknas av höga andelar av personlighetsfaktorerna extraversion och 

openness, samt neutrala nivåer av agreeableness, conscientiousness och neuroticism. Ingen av 

personlighetsfaktorerna var på en låg nivå. Namnet “Engagerade Erik” kommer från att 

personerna troligtvis kan kännetecknas av personlighetsdraget att visa engagemang, vilket 

kännetecknar en person med hög andel av personlighetsdraget openness.  

 

Att dessa personer påvisar engagemang går även att se i svaren på frågorna angående 

recensioner på internet och dess påverkan på respondenternas köpintentioner vid bokning av 

semesterresor. Här har personerna i klustret svarat att de oftast läser recensioner på internet 

vid bokning av semesterresor och att de blir motiverade till att göra ett bokningsbeslut tack 

vare dessa. De anser även att det gör det enklare att ta bokningsbeslut och att de fått ökad 

kunskap om resmålet efter att ha läst recensioner på internet. På frågan om respondenterna 

blir oroade av att inte läsa recensioner och frågor om innehållets tillförlitlighet gav personerna 

i klustret neutrala svar. I detta kluster blir personerna inte irriterade av att se recensioner på 

internet när de ska boka en semesterresa.  

 

4.2.2 Kluster 2 - “Neutrala Nina” 
I det andra klustret återfinns 41 stycken personer. I jämförelse med de övriga klustrena är 

dessa personer i den yngsta kategorin, som åker på minst antal resor per år och har lägst 
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inkomst. Dessa personer hade inga låga nivåer bland personlighetsfaktorerna, utan hade höga 

nivåer av agreeableness, conscientiousness samt openness och neutrala nivåer för 

personlighetsfaktorerna extraversion och neuroticism. Anledningen till namnet “Neutral 

Nina” är att personerna i detta kluster överlag gett neutrala svar på hur recensioner på internet 

påverkar deras köpintentioner vid bokning av semesterresor. Det är enbart på fråga 2 och 3, 

om respondenten irriteras av recensioner samt oroas av att inte läsa recensionerna, som de 

svarat låga svar. Detta innebär att personerna i detta kluster anser att de inte irriteras av att 

recensioner finns, samtidigt som de inte oroas av att inte läsa recensionerna på internet. I detta 

kluster varken ökade eller minskade personernas köpintentioner när de ska göra ett 

bokningsbeslut och har en väldigt neutral inställning till ämnet.  

 

4.2.3 Kluster 3 - “Självständiga Sigrid” 
Det tredje och sista klustret består av 18 stycken personer. Dessa 18 personer hade äldst 

genomsnittsålder, var flest kvinnor, hade högst inkomst och åkte på flest semesterresor i 

jämförelse med de övriga klustrena. Dessa personer kännetecknades genom höga nivåer på 

personlighetsfaktorerna agreeableness samt conscientiousness och låga nivåer av neuroticism. 

För personlighetsfaktorerna extraversion och openness var nivåerna neutrala. Namnet 

“Självständiga Sigrid” är passande för detta kluster då självständighet är ett framträdande 

personlighetsdrag för personer med hög andel av personlighetsfaktorn conscientiousness.  

 

Personerna i klustret “Självständiga Sigrid” skiljde sig betydande från de övriga klustrena och 

speciellt från kluster 2 där de nästintill svarat det omvända. Dessa personer läser sällan 

recensioner på internet och anser att recensionernas existens är mer irriterande än till någon 

hjälp. De anser även att recensioner på internet inte ökar deras köpintentioner vid bokandet av 

semesterresor och att tillförlitligheten är låg. Den generella bilden av recensioner på internet 

av semesterresor är för dessa personer relativt negativ.  

 

4.2.4 Sammanfattning av klusteranalys  
Genom en körning av det empiriska underlaget i statistikprogrammet SPSS skapades tre 

stycken kluster. Totalt ingick 118 personer i de olika klustren, vilket innebär att en person 

sorterades bort och kunde inte placeras i något av klustren. I generella drag skiljer sig de tre 

klustren från varandra där det första klustret har en positiv inställning till recensioner på 

internet, det andra har en relativt neutral inställning och det tredje har en negativ inställning. 
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Skillnader visar sig även för personernas personlighetsdrag. Där går det att utläsa att ju lägre 

nivåer av personlighetsfaktorerna agreeableness och conscientiousness samt ju högre nivåer 

av neuroticism och openness personerna har, desto mer påverkan har recensioner på internet 

för personens ökade köpintentioner. I motsats gäller även det omvända, där personer med 

högst nivåer av agreeableness och conscientiousness samt lägst nivåer av neuroticism och 

openness, inte ökade sina köpintentioner efter att ha läst recensioner på internet när de ska 

boka en semesterresa.  

 

4.3 Korrelationsanalys 
För att undersöka studiens syfte valde vi även att genomföra en korrelationsanalys för att se 

hur mycket svaren i enkätundersökningen hängde ihop med varandra. Genom den 

genomförda korrelationsanalysen (se bilaga 4) går det att utläsa att flera av frågorna i 

enkätundersökningen korrelerar med varandra. De signifikansnivåer vi valt att fokusera på i 

analyserandet av detta resultat är de frågor med en 95-procentig (acceptabel) signifikans och 

99-procentig (statistisk) signifikans. För flera frågor gick det att utläsa en statistisk signifikans 

mellan varandra. Den tydligaste statistiska signifikansen finns mellan fråga 8 och 9. Dessa 

båda frågor handlade om recensioners tillförlitlighet samt huruvida de stämmer överens med 

verkligheten och recensionernas trovärdighet. Den statistiska signifikansen mellan dessa två 

frågor var 0,804**, vilket visar på ett väldigt starkt samband.  

 

Generellt visades ett signifikant samband mellan frågorna om hur recensioner på internet 

påverkar en konsuments köpintentioner. Här hade samtliga av frågorna inom ämnet (fråga 1-9 

i enkätundersökningen), utom fråga 2, statistisk signifikans mellan varandra. För fråga 

nummer 2 fanns det statistisk signifikans med fråga 4 och 8, samt acceptabel signifikans med 

fråga 7 och 9. Mellan fråga 2 och fråga 1, 3, 5 och 6 gick det inte att utläsa någon korrelation. 

För frågorna i Big Five Model (fråga 10-19) gick det även där att se en del samband. I testet 

ingick 10 frågor, två för varje personlighetsfaktor där den ena frågan hade omvänd betydelse. 

För dessa två frågor bör därför svaren varit så långt ifrån varandra som möjligt och ha ett 

minusvärde i korrelationsanalysen.  

 

Personlighetsfaktorn extraversion behandlades i fråga 10 samt fråga 15, där fråga 15 hade 

omvänd betydelse, och dessa frågor hade en statistisk signifikansnivå mellan varandra. 

Detsamma gällde även för fråga 11 och 16 som behandlade agreeableness, fråga 12 och 17 

som behandlade conscientiousness, fråga 13 och 18 som behandlade neuroticism och fråga 14 
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och 19 som behandlade openness. Detta tyder på att det Big Five-test som vi valde att 

använda oss av i vår undersökning är välutvecklat och att frågorna till varje 

personlighetsfaktor hör samman med varandra.  

 

4.3.1 Korrelation mellan extraversion och eWOM 
Den första personlighetsfaktorn som tas upp i frågorna kring Big Five Model är 

personlighetsfaktorn extraversion. För denna personlighetsfaktor var signifikansnivån låg med 

frågorna om recensioner på internet (fråga 1-9). För denna personlighetsfaktor var det enbart 

för fråga 15 som det gick att utläsa en acceptabel signifikans med en av frågorna om 

recensioner. De respondenter som svarat högt på frågan om de var reserverade och tystlåtna, 

svarade lågt på fråga 6. Detta tyder på att personer med låg andel extraversion inte blir 

motiverade till att göra ett bokningsbeslut efter att de läst recensioner på internet gällande 

semesterresor. 

 

4.3.2 Korrelation mellan agreeableness och eWOM 
Personlighetsfaktorn agreeableness tas upp i frågorna 11 och 16. För fråga nummer 16 gick 

det inte att utläsa något samband till frågorna om recensioner på internet, medan det gick att 

utläsa acceptabel signifikans mellan fråga 11 och fråga 3 samt 5. Om en respondent angivit ett 

högt svar på fråga 11 innebär det att respondenten har låga värden av agreeableness. Vidare 

innebär detta att personer med låga värden av agreeableness oroas av att inte läsa recensioner 

på internet innan de bokar en semesterresa, samtidigt som de anser att recensioner på internet 

gör det enklare för dem att göra ett bokningsbeslut vid bokandet av semesterresor. 

 

4.3.3 Korrelation mellan conscientiousness och eWOM 
Frågorna om personlighetsfaktorn conscientiousness och om recensioner på internet visade på 

flera korrelationer i analysen, både acceptabel och statistisk signifikans. För fråga nummer 12 

gick det att utläsa minusvärden i signifikansen med fråga 1 och 3-9, där fråga 8 och 9 visade 

acceptabel signifikans. Detta innebär att personer som svarat högt på fråga 12, vilket innebär 

en hög andel conscientiousness, har svarat lågt på fråga 8 och 9, vilket i sin tur innebär att 

dessa personer anser att sällan är trovärdiga och sällan stämmer överens med verkligheten. 

Det omvända gäller för fråga nummer 17, som också tillhör personlighetsfakorn men som är 

av omvänd betydelse.  
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Mellan fråga 17 och fråga 1-9 var signifikansen tydligare. Här gick det att utläsa en statistisk 

signifikans mellan fråga 4, 5 och 9, samt acceptabel signifikans med fråga 7 och 8. Av att 

svara höga värden på fråga 17, innebär att respondenten har låga värden av conscientiousness. 

Av det går det att tolka att personer med låga värden av conscientiousness anser att 

informationen från recensioner på internet bidrar till ökad kunskap, att det gör det enklare för 

dem att göra bokningsbeslut vid bokning av semesterresor och att recensionerna oftast är 

trovärdiga. I och med den acceptabla signifikansen anser även dessa personer att recensioner 

på internet oftast är sakliga och stämmer överens med verkligheten.  

 

4.3.4 Korrelation mellan neuroticism och eWOM 
Den fjärde personlighetsfaktorn är neuroticism och både fråga 13 och 18 som hör samman 

med personlighetsfaktorn har statistisk signifikans med fråga nummer 3. För övriga frågor 

gick det inte att se några tydliga samband i korrelationsanalysen. Den statistiska signifikans 

som går att utläsa mellan fråga 13 och fråga 3 innebär att personer med höga nivåer av 

personlighetsfaktorn neuroticism oroas av att inte läsa recensioner på internet vid bokandet av 

semesterresor. Detta samtidigt som fråga 18, som är av omvänd betydelse, innebär att 

personer med låga nivåer av neuroticism inte blir oroade om de missar att läsa recensioner på 

internet innan de bokat en semesterresa.  

 

4.3.5 Korrelation mellan openness och eWOM 
För personlighetsfaktorn openness gick det av korrelationsanalysen att utläsa flera samband 

till hur konsumenters köpintentioner ökar efter att ha läst recensioner på internet vid bokandet 

av semesterresor. För fråga 14 fanns sju samband till frågorna om recensioner på internet och 

för fråga 19 fanns det ett samband. Starkast samband gick att utläsa mellan fråga 14 och fråga 

4 samt 8. Mellan dessa frågor var sambandet statistiskt signifikant. Detta innebär att personer 

med hög andel openness tenderar att tycka att de får större kunskap av att läsa informationen 

som står i recensioner på internet när de ska boka en semesterresa, samt att de även anser att 

recensioner på internet oftast stämmer överens med verkligheten.  

 

De övriga sex sambanden mellan recensioner på internet och personlighetsfaktorn openness 

var av acceptabel signifikans. Starkast acceptabel signifikans hade fråga 1, “När jag ska boka 

en semesterresa läser jag alltid recensioner på internet”, som korrelerade med både fråga 14 

och fråga 19. Detta visar tydligt att de konsumenter med hög andel openness oftast läser 
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recensioner på internet när de ska boka en semesterresa. Vidare hade fråga 14 acceptabel 

signifikans med fråga 2, 5, 6 och 9, där korrelationen hade ett minusvärde för fråga 2. Av 

detta går det att tyda att personer med hög andel openness inte irriteras av recensioner på 

internet, att de anser att recensioner på internet gör det enklare för dem samt blir motiverade 

till att göra ett bokningsbeslut. De anser även att recensioner på internet oftast är trovärdiga.  

 

4.3.6 Sammanfattning av korrelationsanalys  
Den korrelationsanalys som vi tog fram visade många korrelationer mellan frågorna om Big 

Five Model och recensioner på internet. Vi kan därmed göra en tolkning att frågorna 

angående personlighetsfaktorerna hade tydliga samband med frågorna om eWOM. Den 

tydligaste statistiska signifikansen finns mellan fråga 8 och 9. Frågorna berörde recensioners 

tillförlitlighet samt huruvida de stämmer överens med verkligheten och recensionernas 

trovärdighet. Korrelationerna mellan de olika frågorna om recensioner påvisar att frågorna 

skulle fungera väl i ett enskilt frågeformulär. Mellan frågorna om Big Five gick det att utläsa 

statistisk signifikans för samtliga av personlighetsfaktorerna, detta innebär att det testet vi 

använde oss av i vår undersökning var välutvecklat och att frågorna till varje 

personlighetsfaktor hörde samman med varandra. Den starkaste statistiska signifikansen 

mellan personlighetsfaktorerna och frågorna om recensioner på internet hittade vi mellan 

fråga 1, som korrelerade med både fråga 14 och 19 vilket tyder på att konsumenter som har 

hög andel openness oftast läser recensioner på internet när de ska boka en semesterresa. 

Sammanfattningsvis var korrelationsanalysen till stor hjälp för att hjälpa oss med att 

presentera vårt resultat.  
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5. Diskussion  
5.1 Recensioners påverkan på konsumenters köpintentioner  
Syftet med denna studie var att förklara hur olika personlighetstyper och deras köpintentioner 

påverkas av recensioner på internet. För att kunna uppnå studiens syfte utvecklades sex 

stycken hypoteser utifrån den befintliga forskningen, som vi sedan undersökte med hjälp av 

en enkätundersökning. Den första hypotesen, att konsumenters köpintentioner påverkas av 

recensioner på internet, utvecklades för att bekräfta den befintliga forskningen. Här är den 

befintliga forskningen överens om att den information som ges av andra konsumenter anses 

vara av stor vikt i beslutsprocessen inför ett köp och har stor påverkan på konsumenters 

köpintentioner (Mauri & Minazzi, 2013; Xie et al., 2016; Huete-Alcocer, 2017; Hussain et al., 

2017). Genom en avläsning av den deskriptiva analysen går det att utläsa att majoriteten av 

respondenterna i vår kvantitativa undersökning svarat att de oftast läser recensioner på 

internet vid bokandet av semesterresor. Majoriteten av respondenterna menade även att 

recensioner på internet både motiverar och gör det enklare att göra ett bokningsbeslut, 

samtidigt som de ansåg att recensioner på internet bidrar till ökad kunskap om resmålet.   

 

Trots att majoriteten av respondenterna i undersökningen fick ökad kunskap om resmålet när 

de läst en recension var inte alla överens om att recensioner gällande semesterresor på internet 

oftast är trovärdiga. Detta har att göra med individens egen trovärdighetsbedömning och sker 

därmed utifrån konsumentens egna värderingar (Cheung et al., 2009). Vad som anses 

trovärdigt för en individ behöver inte vara trovärdigt för en annan. Många komponenter kan 

enligt Moran och Muzellec (2014) spela in för att bedöma trovärdigheten på en recension. 

Vidare menar Moran och Muzellec (2014) att både förtroendet och trovärdigheten ökar om 

individer är närmare varandra på ett socialt plan. Eftersom respondenterna i vår undersökning 

är internetanvändare kan vi dra slutsatsen att respondenterna oftast inte har en nära relation till 

den som skriver recensionen då recensioner ofta skrivs utifrån anonymitet. Av detta gick det 

med andra ord inte dra några generella slutsatser om respondenternas syn angående 

trovärdigheten hos recensioner på internet.  

 

På frågan om huruvida recensioner på internet skapar irritation, svarade majoriteten av 

respondenterna att de inte blir irriterade av recensioner på internet vid bokandet av 

semesterresor. Detta kan kopplas ihop med Schuckert et al. (2015) som menar att 

konsumenter föredrar recensioner då de tycker om att söka efter objektiva åsikter från andra 
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konsumenter istället för att informationen kommer direkt från företaget i syfte. Genom denna 

analys kan vi dra slutsatsen att Hypotes 1 har ett positivt samband med vår enkätundersökning 

och att konsumenters köpintentioner generellt sett påverkas av recensioner på internet vid 

bokandet av semesterresor. Därmed kunde studien verifiera Hypotes 1 och kan därmed 

bekräfta den befintliga forskningen (Mauri & Minazzi, 2013; Xie et al., 2016; Huete-Alcocer, 

2017; Hussain et al., 2017). 

 

5.2 Personlighetsfaktorernas påverkan  
För studiens syfte och kontext är insikten om att recensioner på internet påverkar 

konsumenters köpintentioner av stor betydelse. Det är av stor betydelse då turismtjänster är 

tjänster som saknar möjlighet för konsumenter att testa innan köp och är sällan något som 

konsumenter nyttjar regelbundet (Yoo & Gretzel, 2011). I och med den påverkan som 

recensioner på internet har på konsumenters köpintentioner, presenterar alla elektroniska 

resebyråer idag kundrecensioner av deras tjänster på sin hemsida (Litvin et al., 2018). Här blir 

den befintliga personlighetsforskningen inom ämnet intressant och denna studies praktiska 

bidrag gör sig tydligt. Enligt Jani et al. (2014) är det personer med höga nivåer av 

personlighetsdraget openness som är mest benägna att söka efter reseinformation vid 

bokandet av en semesterresa, samtidigt som Zimmermann och Neyer (2013) menar att 

personer med höga värden av personlighetsfaktorerna openness, conscientiousness och 

extraversion är de som mestadels föredrar att åka på resor.  

 

Genom den befintliga forskningen går det därför att ana att alla personlighetstyper inte agerar 

på liknande sätt vid bokandet av semesterresor. Vid en genomgång av resultatet i vår studie 

går det att dra slutsatsen att det finns skillnader mellan personlighetsfaktorerna. I resultatet 

kunde vi utläsa betydande skillnader som påverkar studiens syfte. Genom klusteranalyser och 

korrelationsanalysen går det att utläsa att personer med höga nivåer av openness anser att 

deras köpintentioner ökar av att läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. 

Att dessa personers köpintentioner ökar mer än andra av recensioner på internet korrelerar 

med liknande studier (Chou et al., 2013; Jani et al., 2014) och bör grunda sig i att dessa 

personer ofta kopplas samman med engagemang samt viljan att prova nya idéer (Reisz et al., 

2013; Judge & Zapata, 2015).  
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Sedan tidigare har även Moran och Meuzellecs (2014) kommit fram till att ju högre 

engagemang en konsument besitter, desto mer vikt kommer personen att lägga ner på att 

analysera recensioner som läses på internet. Även detta stödjer vårt resultat om att 

konsumenter med hög grad av personlighetsfaktorn openness får ökade köpintentioner av att 

läsa recensioner på internet när de ska boka en semesterresa. De höga värdena på openness 

samspelar med den bakomliggande motivationen som Reichelta et al. (2014) beskriver där 

nyfikenhet och nyhetssökande är en bakomliggande drivkraft till att läsa recensioner på 

internet. Av klusteranalysen går det att utläsa att ju högre nivå av openness en konsument har 

desto mer ökar deras köpintentioner. Med stöd av detta drar vi slutsatsen att Hypotes 6 

stämmer överens med verkligheten, att den har ett positivt samband och kan därmed 

verifieras.  

 

Från klusteranalysen går det även att dra slutsatsen att högre nivåer av personlighetsfaktorn 

neuroticism bidrar till att konsumentens köpintentioner ökar av att ta till sig recensioner på 

internet vid bokandet av semesterresor. Denna analys blir dock inte lika tydlig i 

korrelationsanalysen där det enbart visades statistisk signifikans till frågan om personen i 

fråga blev oroad av att inte läsa recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. Detta 

stämmer väl överens med beskrivningen att dessa individer kännetecknas av stor osäkerhet 

(McCrae & Costa, 1997; Judge et al., 1999). Oron och osäkerheten är något som kan kopplas 

ihop med en av de åtta faktorer som Arsal et al. (2010) tar upp till varför konsumenter läser 

recensioner på internet, vilket är för att reducera risker med bokandet. Med stöd från 

korrelations- och klusteranalysen anser vi att dessa insikter tillsammans med resultatet ger 

stöd för att dra slutsatsen att neuroticism har ett positivt samband till att konsumenters 

köpintentioner ökar efter att ha läst recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. Vi 

anser därmed att Hypotes 5 har verifierats.  

 

När det kommer till de övriga tre personlighetsfaktorerna, extraversion, agreeableness och 

conscientiousness, gick det inte att utläsa något positivt samband för hur konsumenters 

köpintentioner ökar av recensioner på internet. För personlighetsfaktorn extraversion kan vi 

genom korrelationsanalysen dra ett svagt samband till att höga nivåer av extraversion inte 

bidrar till att konsumenten blir mer motiverad till att boka en semesterresa efter att ha läst 

recensioner på internet. Genom klusteranalysen kunde vi inte dra några slutsatser för 

extraversion. Detta utfall kan kopplas samman med att dessa personer enligt Robie et al. 
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(2005) kännetecknas av att ha högt självförtroende, vilket kan bidra till att andras åsikter inte 

har så stor påverkan i beslutsprocessen. Med hjälp av detta utfall kan vi falsifiera Hypotes 2.  

 

För personlighetsfaktorn conscientiousness var resultatet tydligare. Här tyder vårt resultat på 

att en högre grad av conscientiousness bidrar till att konsumenten inte väljer att läsa 

recensioner på internet vid bokandet av semesterresor. Dessa personer anser även att de 

varken blir motiverade eller att det blir enklare att läsa recensioner på internet, de har heller 

inget förtroende för dess innehåll. Detta kan kopplas samman med att dessa personer sällan 

gör slumpmässiga beslut och grundar sina beslut på övervägande av fakta (Sadi et al., 2011) 

och här menar Cheung et al. (2009) att konsumenter sällan följer en rekommendation om de 

inte har förtroende för informationen som ges. Att Costa et al. (1991) beskriver att dessa 

individer ofta har hög kompetens kan även det ha en bidragande roll i att dessa personer inte 

läser recensioner på internet. Här anser vi att resultatet ger stöd för att falsifiera Hypotes 4.  

 

När det kommer till den sista personlighetsfaktorn, agreeableness, gav utfallet av vårt resultat 

en intressant insikt. Dessa personer beskrivs i den befintliga forskningen som personer som 

oftast söker konsensus för att fatta sina beslut och influeras ofta av andra (Costa et al., 1991; 

Nga & Yien, 2013). På förhand kunde man anta att detta skulle medföra att individer med hög 

andel agreeableness skulle få ökade köpintentioner av att ta till sig recensioner på internet. 

Särskilt då Arsal et al. (2010) skriver att en av de åtta faktorerna till att konsumenter tar till 

sig recensioner, är för att andra använder sig av tjänsten. Av vår studie ger dock resultaten en 

helt annan bild. Genom klusteranalysen går det att utläsa att ju högre mängd agreeableness 

konsumenten har, desto mindre ökar individens köpintention av recensioner på internet. Även 

i korrelationsanalysen gick det att utläsa att svaren gick åt det hållet. Denna insikt kan vi inte 

att koppla till den befintliga forskningen, men gör att Hypotes 4 falsifieras.  
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5.3 Vidareutveckling av modell efter resultat och diskussion 
Efter genomfört teorikapitel presenterades en modell som förklarade vad tidigare forskning 

kommit fram till inom det aktuella forskningsområdet. För att göra det så tydligt som möjligt 

har vi vidareutvecklat den tidigare komponerade modellen nedan. Med stöd från kluster- och 

korrelationsanalysen visar höga värden av personlighetsfaktorn openness ha ett tydligt 

samband med konsumenters köpintentioner. Conscientiousness däremot visar på svaga 

samband till en konsuments köpintention. Höga värden av neuroticism visar på tendenser till 

att en konsuments köpintention ökar medan agreeableness istället visar på tendenser till att 

köpintentionerna inte blir lika framträdande. Genomförda analyser visade inga vidare 

signifikanta samband mellan personlighetsfaktorn extraversion och köpintentioner. De övriga 

komponenterna i framförd modell nedan är sig lika från teorikapitlet då inga nya teorier eller 

samband har framkommit som skulle kunna förändra modellen.  

 

 
Figur 6 - Vidareutveckling av modell efter resultat och diskussion (Egen)  
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6. Slutsats 
Med hjälp av studiens resultat har det framkommit skillnader i hur konsumenters 

köpintentioner påverkas utifrån deras personlighetstyp. Genom en analys av studiens resultat 

går det att dra slutsatsen att Hypotes 5 och 6 kan verifieras. Detta innebär att en högre grad av 

personlighetsfaktorerna neuroticism och openness bidrar till att konsumentens köpintentioner 

ökar av att läsa recensioner på internet. Det gick även att dra slutsatsen att en högre grad av 

agreeableness och conscientiousness inte bidrar till att konsumentens köpintentioner ökar. I 

och med detta kan Hypotes 3 och 4 falsifieras. Därmed kan studien bekräfta att alla 

personlighetstyper inte agerar på liknande sätt vid bokandet av semesterresor. Med stöd av 

dessa insikter anser vi att studien har uppnått sitt syfte. Nedan presenteras studiens praktiska 

och teoretiska bidrag.  

 

6.1 Praktiska bidrag  
Till att börja med har vi med den här studien bekräftat att recensioner på internet har påverkan 

på konsumenters köpintentioner. Därmed kan vi konstatera att det är viktigt för företag inom 

turismbranschen att förstå vilka attribut som genererar positiva erfarenheter. Kvaliteten av 

tjänsten som erbjuds blir extra viktig för just semesterresor då konsumenten saknar möjlighet 

att testa tjänsten innan ett köpbeslut ska fattas. Detta märks också tydligt då majoriteten av 

respondenterna i studien väljer att läsa recensioner innan en semesterresa ska bokas. Flertalet 

missnöjda konsumenter sprider enkelt, med ett knapptryck, negativ kritik via eWOM. Detta är 

något som kan drabba ett varumärke hårt. Confente (2015) hävdar att det krävs mer kunskap 

gällande bakomliggande faktorer angående hur konsumenter blir påverkade till en 

köpintention av eWOM och framförallt recensioner online. Detta är något som vi anser att vi 

hjälpt till med då olika personlighetsdrag är en bidragande faktor till att köpintentioner 

uppstår vid läsandet av recensioner på internet, av semesterresor. Studiens bidrag skulle 

kunna hjälpa företag inom turismbranschen att vinna fler kunder då företagen får en större 

förståelse för konsumenternas beteenden på internet (Wang, 2016).  

 

Med hjälp av vår studie bidrar vi även med att företag inom turismbranschen enklare kan se 

vilka olika personlighetstyper som läser recensioner på internet. På så vis går det enklare att 

rikta sin marknadsföring till de individer som väljer eller inte väljer att läsa och ta till sig 

recensioner på internet. Att studien kan påvisa att olika personlighetstyper agerar olika anses 
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som ett framsteg och kan bli användbart för företag inom turismbranschen då ingen tidigare 

forskning har kopplat Big Five modellen till just tjänster som semesterresor.  

 

6.2 Teoretiska bidrag 
Uppsatsen har bidragit till ökad kunskap inom det företagsekonomiska 

marknadsföringsbegreppet eWOM och kopplat det till personlighetsforskningen inom Big 

Five. Den här studien har utgått ifrån ett existerande forskningsgap där studien efter 

genomförd undersökning bidragit till ökad förståelse och öppningar för framtida forskning. 

Studien har kunnat bevisa att olika personlighetsdrag har olika påverkan på om konsumenten 

läser recensioner på internet eller inte, samt i vilken grad konsumenten blir påverkad till en 

köpintention. Studien har även kunnat bekräfta att recensioner på internet har påverkan på 

individers köpintentioner (Yoo & Gretzel, 2011; Mauri & Minazzi, 2013; Hussain et al., 

2017). Resultaten indikerar på att konsumenters köpintentioner påverkas mer av recensioner 

på internet vid bokandet av semesterresor ju högre nivåer av openness och neuroticism som 

konsumenten besitter.  

 

6.3 Vidare forskning 
Efter studiens presenterade resultat, diskussion och slutsats kommer vi nedan att ge förslag på 

aspekter som vi anser är spännande för vidare forskning. Till att börja med hade studien 

begränsat med tid och resurser. Finns ett längre tidsperspektiv att tillgå bör framtida studier 

utföra liknande undersökning men med ett av de större Big Five-testen, med fler frågor 

angående de olika personlighetsfaktorerna. Det anses spännande att se om sambanden mellan 

recensioner, köpintentioner samt personlighetstyper skulle se annorlunda ut med ett mer 

utvecklat Big Five-test. För att kunna bekräfta hypoteserna fullt ut krävs ytterligare studier 

inom studiens ämnesområde samt utförande av stickprov från relevant population för att öka 

trovärdigheten. Studiens hypoteser anses även framöver kunna testas med hjälp av ett större 

Big Five-test och se om resultatet blir detsamma eller visar på andra orsakssamband.  

 

Vidare anses det intressant att genomföra studiens metod på andra typer av tjänster där 

servicekvalitén är viktig, exempelvis inom fastighetsmäklarbranschen. Detta då 

rekommendationer och recensioner är betydande för fastighetsmäklarens arbete.  
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Då tekniken hela tiden utvecklas och studien påvisar att recensioner på internet växer konstant 

anser vi att recensionernas trovärdighet är något som framtida forskning bör lägga ner mer 

vikt vid. Utifrån vår undersökning var det inte självklart att det fanns förtroende för 

recensioner av respondenterna som besvarade undersökningen. Vidare skulle därmed en 

framtida studie kunna ställa fler frågor angående förtroendet för recensioner av semesterresor 

för att på så sätt få en bredare förståelse för ämnet och på så sätt hjälpa företag i 

kommunikationen med konsumenterna. 

 

Spännande för framtida forskning anses även att förändra utformandet av studien med andra 

typer av frågor om recensioners påverkan på internet. Det hade även behövts fler deltagande 

respondenter för att kunna använda sig av andra analysverktyg exempelvis en 

regressionsanalys.    

 

Ytterligare en aspekt vid utformandet av liknande studie skulle vara att ta reda på hur pass 

mycket pengar konsumenter spenderar på resor varje år och om det har något samband med 

deras köpintentioner.  
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Bilaga 2. Deskriptiv analys 

Deskriptiv analys 

  N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

1. När jag ska boka en semesterresa 
läser jag alltid recensioner på internet. 119 1 7 4,8487 1,95126 

2. När jag ska boka en semesterresa, 
irriteras jag av recensioner på internet. 119 1 7 2,5966 1,7675 

3. Att inte läsa recensioner på internet 
vid bokning av en semesterresa, oroar 

mig. 
119 1 7 3,4706 1,97365 

4. Informationen från recensioner på 
internet bidrar till ökad kunskap om 

resmålet 
119 1 7 5,1765 1,51628 

5. Recensioner på internet gällande 
semesterresor gör det enklare för mig 

att göra ett bokningsbeslut 
119 1 7 4,8824 1,82811 

6. Recensioner på internet gällande 
semesterresor motiverar mig till att 

göra ett bokningsbeslut 
119 1 7 4,521 1,75078 

7. Jag anser att recensioner på internet 
gällande semesterresor oftast är 

sakliga. 
119 1 6 3,4874 1,22727 

8. Jag anser att recensioner på internet 
gällande semesterresor oftast stämmer 

överens med verkligheten. 
119 1 6 4,0168 1,32756 

9. Jag anser att recensioner på internet 
gällande semesterresor oftast är 

trovärdiga. 
119 1 7 4,0756 1,34139 

10. Jag ser mig själv som extrovert, 
entusiastisk 119 2 7 4,9496 1,29437 

11. Jag ser mig själv som kritiserande, 
stridslysten 119 1 7 3,3613 1,58772 

12. Jag ser mig själv som pålitlig, 
självdisciplinerad 119 1 7 5,2857 1,25646 

13. Jag ser mig själv som orolig, 
lättretad 119 1 7 3,2101 1,71669 

14. Jag ser mig själv som öppen för 
nya erfarenheter, komplex 119 1 7 5,3613 1,34499 



 

 66 

15. Jag ser mig själv som reserverad, 
tystlåten 119 1 7 2,8739 1,55441 

16. Jag ser mig själv som sympatisk, 
varm 119 1 7 5,3025 1,38732 

17. Jag ser mig själv som 
oorganiserad, slarvig 119 1 7 3,0756 1,71316 

18. Jag ser mig själv som lugn, 
känslomässigt stabil 119 1 7 4,5882 1,54268 

19. Jag ser mig själv som formell, 
fantasilös 119 1 7 2,8403 1,55129 

20. Ange ålder 119 1 5 1,68 1,171 

21. Ange kön 119 0 1 0,38 0,487 

22. Ange ungefärlig månadsinkomst 119 1 6 2,77 1,368 

23. Hur ofta åker du på semesterresor 
i snitt per år? 119 1 4 1,81 0,762 

Valid N (listwise) 119         

 

Bilaga 3. Klusteranalys 
 
Klusteranalys 

Frågor Kluster 

  2 1 3 

1. När jag ska boka en semesterresa läser jag alltid recensioner på 
internet. 

4,2 6,23 1,72 
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2. När jag ska boka en semesterresa, irriteras jag av recensioner på 
internet. 

2,32 2,43 3,78 

3. Att inte läsa recensioner på internet vid bokning av en 
semesterresa, oroar mig. 

2,61 4,73 1,22 

4. Informationen från recensioner på internet bidrar till ökad 
kunskap om resmålet 

4,88 6 3,11 

5. Recensioner på internet gällande semesterresor gör det enklare 
för mig att göra ett bokningsbeslut 

4,32 6,15 1,94 

6. Recensioner på internet gällande semesterresor motiverar mig till 
att göra ett bokningsbeslut 

3,88 5,73 1,94 

7. Jag anser att recensioner på internet gällande semesterresor 
oftast är sakliga. 

3,41 4,03 1,83 

8. Jag anser att recensioner på internet gällande semesterresor 
oftast stämmer överens med verkligheten. 

3,83 4,72 2,11 

9. Jag anser att recensioner på internet gällande semesterresor 
oftast är trovärdiga. 

3,98 4,7 2,22 

Extraversion 4,87 5,19 4,92 

Agreeableness 5,01 4,89 5,14 

Conscientiousness 5,01 4,94 5,86 
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Neuroticism 3,28 3,45 2,92 

Openness 5,27 5,46 4,58 

20. Ange ålder 1 2 3 

21. Ange kön 0 0 0 

22. Ange ungefärlig månadsinkomst 2 3 4 

23. Hur ofta åker du på semesterresor i snitt per år? 2 2 2 

 
 

Bilaga 4. Korrelationsanalys 
 
Korrelationsanalys 

  

    Fråg
a 1 

Fråg
a 2 

Fråg
a 3 

Fråg
a 4 

Fråg
a 5 

Fråg
a 6 

Fråg
a 7 

Fråg
a 8 

Fråg
a 9 

1. När jag 
ska boka en 
semesterresa 
läser jag 
alltid 

Pearson 
Correlati
on 

1                 

Sig. (2-
tailed) 
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recensioner 
på internet. 

N 119                 

2. När jag 
ska boka en 
semesterresa, 
irriteras jag 
av 
recensioner 
på internet. 

Pearson 
Correlati
on 

-
0,12
4 

1               

Sig. (2-
tailed) 

0,18
1 

                

N 119 119               

3. Att inte 
läsa 
recensioner 
på internet 
vid bokning 
av en 
semesterresa, 
oroar mig. 

Pearson 
Correlati
on 

,639
** 

-
0,06
2 

1             

Sig. (2-
tailed) 

0 0,50
5 

              

N 119 119 119             

4. 
Informatione
n från 
recensioner 
på internet 
bidrar till 
ökad kunskap 
om resmålet 

Pearson 
Correlati
on 

,530
** 

-
,239
** 

,414
** 

1           

Sig. (2-
tailed) 

0 0,00
9 

0             

N 119 119 119 119           

5. 
Recensioner 
på internet 
gällande 
semesterresor 
gör det 
enklare för 
mig att göra 
ett 
bokningsbesl
ut 

Pearson 
Correlati
on 

,769
** 

-0,13 ,577
** 

,683
** 

1         

Sig. (2-
tailed) 

0 0,15
8 

0 0           

N 119 119 119 119 119         

6. 
Recensioner 
på internet 

Pearson 
Correlati
on 

,688
** 

-0,11 ,534
** 

,607
** 

,755
** 

1       
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gällande 
semesterresor 
motiverar 
mig till att 
göra ett 
bokningsbesl
ut 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,23
6 

0 0 0         

N 119 119 119 119 119 119       

7. Jag anser 
att 
recensioner 
på internet 
gällande 
semesterresor 
oftast är 
sakliga. 

Pearson 
Correlati
on 

,488
** 

-
,229
* 

,503
** 

,441
** 

,475
** 

,500
** 

1     

Sig. (2-
tailed) 

0 0,01
2 

0 0 0 0       

N 119 119 119 119 119 119 119     

8. Jag anser 
att 
recensioner 
på internet 
gällande 
semesterresor 
oftast 
stämmer 
överens med 
verkligheten. 

Pearson 
Correlati
on 

,518
** 

-
,235
** 

,505
** 

,584
** 

,615
** 

,543
** 

,661
** 

1   

Sig. (2-
tailed) 

0 0,01 0 0 0 0 0     

N 119 119 119 119 119 119 119 119   

9. Jag anser 
att 
recensioner 
på internet 
gällande 
semesterresor 
oftast är 
trovärdiga. 

Pearson 
Correlati
on 

,471
** 

-
,219
* 

,499
** 

,523
** 

,591
** 

,488
** 

,678
** 

,804
** 

1 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,01
7 

0 0 0 0 0 0   

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

10. Jag ser 
mig själv 
som 
extrovert, 
entusiastisk 

Pearson 
Correlati
on 

0,04
4 

-
0,09
4 

0,02
6 

0,11
3 

0,00
5 

0,07
5 

-
0,01
6 

0,08
4 

0,01
7 

Sig. (2-
tailed) 

0,63
5 

0,30
8 

0,77
9 

0,22
3 

0,96 0,41
6 

0,85
9 

0,36
2 

0,85
6 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 



 

 71 

11. Jag ser 
mig själv 
som 
kritiserande, 
stridslysten 

Pearson 
Correlati
on 

0,12
4 

0,08 ,183
* 

0,04 ,187
* 

0,03
2 

0,00
5 

0,02
5 

0,03
9 

Sig. (2-
tailed) 

0,17
7 

0,39 0,04
6 

0,66
4 

0,04
2 

0,72
7 

0,96
1 

0,78
5 

0,67
5 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

12. Jag ser 
mig själv 
som pålitlig, 
självdisciplin
erad 

Pearson 
Correlati
on 

-
0,12
7 

0,06
4 

-
0,17
4 

-
0,11
6 

-
0,16
2 

-
0,05
3 

-
0,13
5 

-
,216
* 

-
,199
* 

Sig. (2-
tailed) 

0,16
7 

0,49
1 

0,05
8 

0,21 0,07
8 

0,56
8 

0,14
3 

0,01
8 

0,03 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

13. Jag ser 
mig själv 
som orolig, 
lättretad 

Pearson 
Correlati
on 

0,02
5 

0,05
1 

,323
** 

0,16
5 

0,11
9 

0,05
9 

0,14
8 

0,09
9 

0,17 

Sig. (2-
tailed) 

0,78
9 

0,58
5 

0 0,07
3 

0,19
9 

0,52
3 

0,10
8 

0,28
5 

0,06
5 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

14. Jag ser 
mig själv 
som öppen 
för nya 
erfarenheter, 
komplex 

Pearson 
Correlati
on 

,215
* 

-
,195
* 

0,08
9 

,272
** 

,207
* 

,186
* 

0,10
8 

,315
** 

,215
* 

Sig. (2-
tailed) 

0,01
9 

0,03
4 

0,33
8 

0,00
3 

0,02
4 

0,04
3 

0,24
2 

0 0,01
9 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

15. Jag ser 
mig själv 
som 
reserverad, 
tystlåten 

Pearson 
Correlati
on 

-
0,08
5 

0,01
2 

-
0,04
1 

-
0,13
8 

-
0,06
8 

-
,184
* 

-
0,10
1 

-
0,07
3 

-
0,02
4 

Sig. (2-
tailed) 

0,36 0,89
5 

0,65
6 

0,13
5 

0,46
3 

0,04
5 

0,27
5 

0,43
1 

0,79
7 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 
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16. Jag ser 
mig själv 
som 
sympatisk, 
varm 

Pearson 
Correlati
on 

0,00
1 

0,05 -
0,01
2 

0,03
9 

0,01
4 

0,07
8 

-
0,03
3 

-
0,03
5 

-
0,00
3 

Sig. (2-
tailed) 

0,98
8 

0,58
8 

0,89
5 

0,67
5 

0,87
9 

0,40
1 

0,72
5 

0,70
6 

0,97
2 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

17. Jag ser 
mig själv 
som 
oorganiserad, 
slarvig 

Pearson 
Correlati
on 

0,16
6 

-
0,05
1 

0,11
2 

,266
** 

,257
** 

0,13
9 

,196
* 

,216
* 

,285
** 

Sig. (2-
tailed) 

0,07
2 

0,57
9 

0,22
4 

0,00
4 

0,00
5 

0,13
1 

0,03
3 

0,01
9 

0,00
2 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

18. Jag ser 
mig själv 
som lugn, 
känslomässig
t stabil 

Pearson 
Correlati
on 

-
0,02
9 

0,06
9 

-
,236
** 

0,05
7 

0,07
3 

0,03
3 

0,04 -
0,04
2 

-
0,01
8 

Sig. (2-
tailed) 

0,75
2 

0,45
5 

0,01 0,54 0,43
1 

0,72
1 

0,66
8 

0,64
9 

0,84
9 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

19. Jag ser 
mig själv 
som formell, 
fantasilös 

Pearson 
Correlati
on 

-
,184
* 

0,11
5 

-
0,03
6 

-0,15 -
0,11
4 

-
0,14
4 

-
0,16
8 

-
0,15
5 

-
0,17
7 

Sig. (2-
tailed) 

0,04
5 

0,21
1 

0,69
6 

0,10
3 

0,21
6 

0,11
9 

0,06
8 

0,09
2 

0,05
4 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

20. Ange 
ålder 

Pearson 
Correlati
on 

-
,348
** 

0,16
7 

-
,250
** 

-
,278
** 

-
,386
** 

-
,365
** 

-
,268
** 

-
,405
** 

-
,362
** 

Sig. (2-
tailed) 

0 0,07 0,00
6 

0,00
2 

0 0 0,00
3 

0 0 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 
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21. Ange kön Pearson 
Correlati
on 

0,07
9 

0,03
1 

-0,09 0,03
5 

0,13
6 

0,06
5 

0,07
2 

0,02
9 

0,08
6 

Sig. (2-
tailed) 

0,39
6 

0,73
8 

0,33
2 

0,70
5 

0,14 0,48
1 

0,43
7 

0,75
1 

0,35
5 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

22. Ange 
ungefärlig 
månadsinko
mst 

Pearson 
Correlati
on 

-
0,15
3 

0,12
7 

-
,252
** 

-
0,15
6 

-
0,17
3 

-
,191
* 

-
,292
** 

-
,278
** 

-
,221
* 

Sig. (2-
tailed) 

0,09
7 

0,17 0,00
6 

0,09 0,05
9 

0,03
8 

0,00
1 

0,00
2 

0,01
6 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

23. Hur ofta 
åker du på 
semesterresor 
i snitt per år? 

Pearson 
Correlati
on 

-
0,07
1 

0,05
5 

-
,277
** 

-
0,01
4 

-
0,06
5 

0,01
3 

-
0,16
1 

-
0,11
4 

-
0,02
7 

Sig. (2-
tailed) 

0,44
2 

0,55
3 

0,00
2 

0,87
8 

0,48
2 

0,89
2 

0,08 0,21
7 

0,77 

N 119 119 119 119 119 119 119 119 119 

 
 
 

 

 


