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Sammanfattning 

Introduktion: Genom olika recensionssidor online och sociala medier kan människor över 

en stor del av världen lämna omdömen om restauranger de besökt. Hur mycket påverkas 

potentiella gäster av dessa recensioner och betyg?   

 

Syfte: Hur påverkas gästen av recensioner och betyg online?  

 

Metod och material: För att svara på studiens syfte har en kvantitativ metod använts i form 

av en enkätundersökning i programmet EyeQuestion. En pilotstudie gjordes för att säkerställa 

att studiens syfte kunde besvaras utifrån den information som samlades samt att 

respondenterna förstod alla frågor.  

 

Resultat: I undersökningen medverkade 114 kvinnor och 41 män. Huvuddelen av dem söker 

upp recensioner och betyg online innan vistelsen och de anser även att de oftast stämmer 

överens med egna erfarenheter. De flesta använder sig av Google, Tripadvisor och Facebook 

för att få information om den aktuella restaurangen. Det fanns en signifikant skillnad i 

rangordningstestet där majoriteten av respondenterna ansåg det vara viktigast att matkvalitén 

skulle ha högt betyg.  

 



  
 

Slutsats: Respondenterna menar att de har högre tillit för vänner än för recensioner och betyg 

online. Det är inte av någon betydelse för om läsaren har någon utbildning inom 

restaurangbranschen eller inte, de påverkas i lika hög grad. Respondenterna menar även att 

ett högre betyg på den faktorn de anser är viktigast värderar de högre än ett helhetsbetyg för 

restaurangen.  

 

Nyckelord: WOM, eWOM, restaurang, pålitlighet 
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1. Förord 

Vi vill rikta ett tack främst till vår handledare Marianne Pipping Ekström för god vägledning 

och att hon varit tillgänglig för oss dag som natt. Även ett tack till seminariegrupper och 

förgranskare Mats Carlbäck som bidragit med konstruktiv kritik samt öppnat upp för 

intressanta diskussioner som lett uppsatsen framåt. Vi är även mycket tacksamma för den 

goda hjälp vi fått av Asgeir Nilsen med analys av data. 
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2. Introduktion  

Tänk dig att du ska besöka en stad du inte känner till särskilt väl och vill besöka en bra 

restaurang, hur tar du reda på vart du ska gå? Går du in på första bästa ställe du hittar eller 

söker du upp en restaurang online i förväg?  

 

Idag är människor över en stor del av världen uppkopplade online dagligen. Där kan de dela 

med sig av information och upplevelser, delta i konversationer, knyta kontakter och publicera 

texter, bilder och videos. Genom Tripadvisor och Bookatable och även sociala medier kan du 

få en överblick över vilka restauranger som motsvarar de behov och önskemål du är ute efter. 

Efter din vistelse finns även möjlighet för dig att lämna omdömen och kommentarer om en 

restaurang du besökt för att dela med dig till framtida gäster.  

 

På grund av denna breda användning av sociala medier och recensionssidor har en nyfikenhet 

skapats av hur mycket potentiella gäster faktiskt påverkas av recensioner online.  

 

 

3. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Five Aspect Meal Model (FAMM) är en modell som står för restaurangens helhetsupplevelse, 

där ingår produkten, rummet, mötet, stämningen och styrsystemet (Gustafsson, Öström, 

Johansson & Mossberg, 2006). Alla dessa enskilda faktorer går att få en uppfattning om 

redan utifrån recensioner och betyg online då det oftast går att betygsätta faktorerna var för 

sig, vilket sedan slås ihop till ett helhetsbetyg. Oftast betygsätts kvalitén för mat, dryck och 

service men även restaurangens atmosfär (Jeong & Jang, 2010). Produkten är maten och 

drycken som restaurangen säljer vilket här kopplas till matkvalité. Alla föremål som finns 

inne i restaurangen tillhör rummet, och för att få en bra stämning krävs det att både rummet 

och mötet harmonierar, vilket tillsammans bidrar till restaurangens atmosfär (Edwards & 

Gustafsson, 2008). Mötet handlar både om mötet mellan personal och gäst samt mötet mellan 

gäst till gäst menar Gustafsson et al. (2006), i denna uppsats kopplas mötet mellan personal 

och gäst samman till servicekvalité. Vidare skriver Edwards och Gustafsson (2008) att 

styrsystemet innefattar allt det administrativa i ett företag, här ingår exempelvis riktlinjer om 
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hur personalen ska föra sig, vilket även det påverkar mötet som i sin tur påverkar 

servicekvalitén.  

 

 

4. Teoretisk bakgrund  

Nedan följer sex delar teoretisk bakgrund som är relevanta till syftet i denna uppsats samt är 

en grund för denna undersökning.  

 

4.1 Besöksnäringens historia 

När turismen ökade väsentligt under 1800 och 1900-talet började det även ställas krav på 

hotellens och restaurangernas renlighet och komfort (Nilsson & Eskilsson, 2010). På 

landsbygden speciellt kunde standarden tryta och det kunde vara svårt att hitta acceptabla 

ställen att vistas på berättar Nilsson och Eskilsson (2010). I slutet på 1800-talet kom därför 

guideböcker som skulle hjälpa privatpersoner att hitta rätt bland ställen att äta och övernatta 

på (ibid.). Ett exempel är Karl Baedekers guideböcker som beskrev och recenserade olika 

hotell, vilka kunde tillfredsställa medelklassens krav berättar Nilsson & Eskilsson (2010).  

 

År 1900 införde däckföretaget Michelin sin Guide Michelin för första gången. Då var det 

endast en enkel guidebok över restauranger, hotell och bensinmackar i Frankrike (Michelin, 

u. å.). År 1930 började Guide Michelin betygsätta restauranger med en till tre stjärnor. 

Bedömningen av restauranger görs av Guide Michelins egna inspektörer som har hög 

utbildning inom branschen (ibid.). I dagens samhälle är de flesta människor erfarna resenärer 

och söker sig till allt mer intressanta och spännande destinationer, samtidigt som deras krav 

ökar (Briggs, 2001).  

 

4.2 Sex olika faktorer som påverkar restaurangbesök 

Bookatable by Michelin (2017) låter gäster recensera och betygsätta restauranger de besökt 

utifrån sex olika faktorer vilka är; matkvalité, dryckeskvalité, servicekvalité, atmosfär, 

restaurangens läge samt värde för pengarna. 
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4.2.1 Matkvalité  

En kocks viktigaste uppgift är att balansera olika dofter och smaker samt variera råvaror efter 

säsong menar Johansson (2004). Gällande matkvalité finns det fyra viktiga faktorer anser 

Mossberg (2004), menyvariation, innovativitet, upplägg, fräscha råvaror samt konsistens. 

Det är till störst del dessa faktorer som avgör om gästen kommer att återkomma till 

restaurangen igen, därefter anses servicen, priset och restaurangens läge spela stor roll 

(ibid.). Samtidigt förmedlar Johansson (2004) att näringsinnehållet och storleken på rätten är 

viktig då gästen ska känna sig behagligt mätt efter middagen och inte bli trött för att maten 

var för mäktig. Det är även viktig att anpassa menyn efter verksamhetens stil, gäster och 

möjligheter för mat och dryck (ibid.). 

 

4.2.2 Dryckeskvalité 

Mat och dryck är viktiga aspekter på en restaurang och inte minst kombinationen mellan dem 

menar Gustafsson et al. (2006). Dryckeskvalitén handlar om produktionsmetod, dryckens 

sensoriska karaktär, och är det ett vin har druvsorten stor betydelse förklarar Edwards och 

Gustafsson (2008). Vidare menar de att det är servisens uppgift att ha kunskap om detta för 

att ge den bästa kombinationen av mat och dryck, vilket oftast skapar en bra 

måltidsupplevelse anser Spence och Piqueras-Fiszman (2014). 

 

4.2.3 Servicekvalité  

Servicekvalité handlar om hur gästerna blir bemötta och behandlade av personalen på en 

restaurang. För att ge gästen den bästa tänkbara upplevelsen menar Gustafsson et al. (2006) 

att det är viktigt att servispersonalen har en högre utbildning. Författarna menar vidare att det 

behövs viss kunskap om etikettregler, social psykologi och gästers attityd samt god social 

kompetens för att kunna leverera en upplevelse utöver det vanliga. Eftersom det är 

servispersonalen som har den huvudsakliga kontakten mellan gästen och restaurangen 

kommer dennes beteende att påverka gästens trivsel och helhetsupplevelse (Edwards & 

Gustafsson, 2008). Servispersonalen kan mer än gästen om både menyn och dryckeslistan 

vilket ger denne viss makt över gästen, det gäller då att servisen har en god attityd mot gästen 
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och inte uppträder arrogant, då kan hela upplevelsen riskera att bli förstörd menar Edwards 

och Gustafsson (2008). 

 

4.2.4 Atmosfär 

Restauranger med en bra atmosfär är där gäster känner sig bekväma och tillfreds skriver 

Gustafsson et al. (2006). Bland det viktigaste för att atmosfären ska kännas bekväm är 

samtalet runt bordet samt att mötet mellan gäst och servispersonal ger ett bra intryck. 

Edwards och Gustafsson (2008) anser att atmosfären skapas av de övriga aspekterna i 

FAMM; rummet, produkten, mötet och styrsystemet. Om dessa fyra aspekter harmonierar 

med varandra uppstår en bra atmosfär i restaurangen och därför kan helhetsupplevelsen av en 

måltid beskrivas som atmosfären (Gustafsson et al., 2006). 

 

4.2.5 Restaurangens läge 

En av de viktigaste faktorerna för framgång för en restaurang är verksamhetens läge anser 

Zhang och Enemark (2016). Läget kan delas upp i två delar; lokalisering och transport vilka 

båda två är väsentliga (Nilsson & Eskilsson, 2010). Tillgängligheten via bilväg och 

tunnelbana är en avgörande faktor vart företag i besöksnäringen väljer att starta sina 

verksamheter menar Yang, Wong och Wang (2012).  

 

Under det senaste seklet har transport i Sverige utvecklats drastiskt och människor reser nu i 

genomsnitt 45 kilometer per dag jämfört med en kilometer i början av 1900-talet (Nilsson & 

Eskilsson, 2010). Restaurangbranschen har expanderat på grund av denna ökning och 

verksamheterna har därför också blivit starkt påverkade då lokaliseringen idag spelar större 

roll för gästerna (ibid.) 

 

4.2.6 Värde för pengarna  

Den sjätte delen av Bookatable by Michelins (2017) sex faktorer är värdet för pengarna. 

Hotell- och restaurangbranschen är väldigt känslig för hög- och lågkonjunkturer, vilket syntes 

tydligt under krisen under 1990-talet (Nilsson & Eskilsson, 2010). Restaurangbesök har hög 

inkomstelasticitet vilket betyder att intäkterna hos restaurangerna förändras väsentligt 
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beroende på konsumentens inkomst (Lee & Ha, 2014). Vid högkonjunktur, när konsumenten 

får högre inkomst ökar viljan och prioriteringen för nöjen och restaurangbesök, och minskar 

vid lägre inkomst (ibid). Detta gör att konsumenten kan vara väldigt priskänslig för just 

restaurangbesök menar Nilsson och Eskilsson (2010). Förutom ekonomi har kön, utbildning 

och ålder störst inverkan på efterfrågan av en produkt menar Nilsson och Eskilsson (2010). 

De poängterar att olika grupper av konsumenter efterfrågar olika typer av produkter. 

 

4.3 Resans fem faser 

I en rapport av Johansson (2013) har Google analyserat människors process för resande, 

vilket har brutits ned i fem olika faser; drömma, planera, boka, uppleva och dela vilka syns i 

Bild 1 nedan. Uysal, Harrill och Woo (2011) menar att det är viktigt att påverka gästen i alla 

de olika faserna, både före, under och efter vistelsen för att få ut så mycket som möjligt. 

 

Bild 1: Bild över resandets fem faser från Johansson (2013). 

 

Första fasen i en privatpersons resa är att drömma. Johansson (2013) berättar att drömmen 

kan skapas av filmer, reportage, vänners Facebookinlägg, annonser eller när längtan bara går 

till någonting annat än vardagen. Leung, Bai och Stahura (2013) poängterar vikten av att 

marknadsföra sig digitalt via sociala medier som Chen och Zhang (2015) menar är en “mega-

trend” i besöksnäringen. De verksamheterna som är aktiva och synliga på internet är de som 

skapar drömmar, känslor och intresse för de potentiella gästerna (Leung et al., 2013; 

Johansson, 2013). 
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I den andra fasen, planeringsfasen, kan gästen hitta information om restauranger, hotell, flyg, 

sevärdheter och egentligen en hel destination berättar Johansson (2013). Informationssökning 

är en betydelsefull del i planeringsfasen menar Buhalis, Leung och Law (2011). Sökningen 

sker huvudsakligen i Googles sökmotor som anses vara det viktigaste verktyget men som mer 

och mer börjar bli ersatt av sociala medier (Buhalis et al., 2011). På Tripadvisor, som är 

världens största resesajt, kan konsumenter skriva recensioner om sina upplevelser (Fili & 

Križaj, 2016). Webbsidan innehåller 320 miljoner recensioner från olika människor världen 

över, och har 350 miljoner unika besökare i månaden som söker efter information och 

recensioner om olika destinationer (ibid.). Gästers onlinerecensioner har högt affärsvärde för 

företagen då de har hög genomslagskraft hos de potentiella gästerna menar Xie, Chen och 

Wu (2014). Det är en utmärkt metod att marknadsföra företaget genom sociala medier online 

då sociala medier har blivit en “mega-trend” i besöksnäringen menar Chen och Zhang (2014).  

 

Den tredje fasen, boka, är när gästen hittat all information om olika alternativ och bestämt sig 

för vilket resmål de ska boka (Johansson, 2013). När de bokat kommer de till den fjärde 

fasen, uppleva. I en studie gjord av Bäcklund och Eskilsson (2017) menar respondenterna att 

trovärdigheten för recensioner ökar när personen i fråga är utbildad och visar kunskap. Online 

spelar även meningsbyggnad och stavning stor roll för trovärdigheten visar studien.  

 

I den sista fasen av resan börjar gästen dela med sig av vad som upplevts (Johansson, 2013). 

Dessa recensioner, bilder eller inlägg på sociala medier kan skapa en föraning om potentiella 

gästers upplevelse menar Leung et al. (2013), vilket kan leda tillbaka till drömfasen 

(Johansson, 2013). Företagen kan dra stor nytta av recensioner och betyg online, det blir som 

gratis marknadsföring när deras gäster sprider information om deras vistelse (Xie et al., 

2014). Det är dock en stor utmaning att skapa och bibehålla en positiv bild av företaget menar 

Uysal et al. (2011). 

 

4.4 Sociala medier 

Sociala medier kan beskrivas som olika plattformar som samlar människor i ett öppet nätverk 

berättar Leigert (2013). På de olika typerna av sociala plattformar kan privatpersoner ta del 

av och dela information, delta i konversationer, knyta kontakter, publicera bilder, texter och 

http://www.cabi.org/leisuretourism/search/?q=au%3a%22Kri%c5%beaj%2c+D.%22
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dela med sig av filmer (ibid.). De har även blivit en “mega trend” som påverkar både 

turismbranschen och konsumenter väldigt mycket (Chen & Zhang, 2015). Det kan ses som ett 

tidsfördriv eller ett sätt att sprida åsikter, få bekräftelse, ingå i en gemenskap eller att ta nya 

lärdomar (Leigert, 2013).  

 

Företag använder idag sociala medier för att sprida information men även för att kunna lyssna 

till kunder och omvärlden (Leigert, 2013). Kunderna berättar vad de tycker om produkterna, 

konkurrenterna, servicen och mycket annat berättar Chen och Zhang (2015). På detta sätt har 

sociala medier blivit en stor del i konsumenters beslutstagande om vilken produkt de ska 

välja (ibid.). Företagen kan även ta hjälp av de sociala medierna då de får möjlighet att ta del 

av negativ och positiv kritik samt se utveckling och nya trender (Leigert, 2013). På detta sätt 

kan företag utveckla sin produkt för att anpassa den efter kundernas behov och önskemål 

(ibid.).  

 

4.5 WOM och eWOM 

WOM (word-of-mouth) är ett sätt för konsumenter att dela med sig av sina positiva eller 

negativa åsikter och erfarenheter av en viss produkt eller tjänst direkt till andra konsumenter 

berättar Jeong och Jang (2010). WOM är alltså en face-to-face kommunikation mellan 

människor där åsikter om specifika produkter eller tjänster sprids från person till person 

(ibid.). WOM anses vara en av de viktigaste informationskällorna vid ett köptillfälle då det 

har en kraftfull påverkan på kunders agerande förklarar Jeong och Jang (2010). I takt med att 

internet har tagit en allt större plats i samhället har WOM även utvecklats till eWOM 

(electronic word-of-mouth). Vilket innebär att gäster kan skriva sina tankar och åsikter om 

produkter och dess service online på sociala medier, bloggar eller e-mail direkt till företaget 

(Chen, Nguyen, Klaus & Wu, 2014). På så sätt kan gästerna få information om ett företags 

produkter och service via andra gäster, och inte bara genom företaget själva, vilket kan ge en 

högre trovärdighet för nya gäster (Jeong & Jang, 2010). 

 

Till skillnad från WOM, sprider sig eWOM till fler personer på kortare tid, vilket gör det 

mycket kraftfullare än WOM anser Jeong och Jang (2010), just därför har internet varit 

revolutionerande menar Briggs (2001). WOM kan dock ge en bättre uppfattning av 

restaurangen eftersom kroppsspråk och tonläge i rösten inte går att läsa av på eWOM (Chen 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Chen%2C+Cheng-Hao
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Nguyen%2C+Bang
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Klaus%2C+Philipp+Phil
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Wu%2C+Meng-Shan
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Chen%2C+Cheng-Hao
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et al., 2014). Den höga tillgängligheten av eWOM betyder att det kan nå miljontals 

människor, informationen kommer finnas kvar länge och går att hitta av alla som är 

intresserade av just den produkten, tjänsten eller företaget (Jeong & Jang, 2010). Med eWOM 

går det att lämna utmärkande egenskaper i form av betyg hos ett företag, detta kan skapa 

grupperingar av kritiker som då har chansen att utöva makt över ett företag (ibid.).  

 

Inom hospitalitybranschen har eWOM en väldigt stark inverkan vilket till viss del beror på att 

ett restaurangbesök inte kan utvärderas i förväg då det är en immateriell tjänst som kräver 

konsumtionserfarenhet för att bedöma menar Jeong och Jang (2010). Därför är det extra 

viktigt för företagare inom branschen att förstå hur eWOM kommunikationen fungerar 

eftersom positiv eWOM kan ge ett ökat gästantal (ibid.). Om företaget har ett positivt eWOM 

är det en god idé att använda det i marknadsföringssyfte (Chen et al., 2014). Det ger även en 

möjlighet till att omstrukturera restaurangen för att göra den mer kundorienterad för att på så 

sätt framkalla eWOM hos sina gäster, med hjälp av att restaurangen sprider en bra bild av sig 

själva till potentiella kunder (Jeong & Jang, 2010).  

 

4.6 Recensioner  

Teknikutvecklingen de senaste decennierna har gjort att gäster kan dela med sig online av 

sina erfarenheter av olika produkter, vilket gör att potentiella gäster innan deras köp kan se 

tidigare erfarenheter online (Xie et al., 2015). Recensioner lämnas på en stor bredd av varor 

och tjänster och är idag en stor del i gästers beslutstagande (Xie et al., 2015). Innan köp eller 

bokning kan potentiella gäster få kunskap om företagets kvalité och service exempelvis för 

att i slutändan välja den produkt som passar individen bäst berättar Xie et al. (2015). Något 

som börs ta i beaktning är att en gästs restaurangupplevelse påverkas av kunskap och 

erfarenheter från tidigare restaurangbesök menar Jeong och Jang (2010), därför kan en 

restaurangupplevelse skilja sig mycket från person till person. De tre vanligaste kategorierna 

som brukar mätas och recenseras i en måltidsupplevelse är matens kvalité, servicekvalité och 

restaurangens atmosfär (ibid.). Enligt en undersökning som Xie et al. (2015) gjort säger 75% 

att de besöker någon sorts recensionssida online för att hitta information och kommentarer 

från tidigare gäster.  

 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Chen%2C+Cheng-Hao
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Det är dock inte alltid alla recensioner går att lita på menar Fili och Križaj (2016). Fenomenet 

att det finns fejkade och betalda recensioner online gör det svårt för verksamheter att 

bibehålla konsumenters pålitlighet menar Filieri, Alguezaui och McLeay (2015). Tripadvisor 

har haft problem med att vissa företag har skrivit positiva recensioner hos dem själva och 

negativa hos konkurrenterna (Fili & Križaj, 2016; Filieri et al., 2015). För att undersöka 

trovärdigheten på Tripadvisor gjorde en brittisk affärsman en sida för en icke existerande 

restaurang. Inte långt efter detta började restaurangen få strålande recensioner (Filieri et al., 

2015). Trovärdigheten hos konsumenter är därför hotad av just dessa egenskaper.  

 

 

5. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur recensioner och betyg online påverkar gästens 

val av restaurang.  

 

 Påverkar recensioner från internet mer än vänners recensioner av en restaurang? 

Varför eller varför inte? 

 Har läsarens utbildningsnivå inom restaurangbranschen någon inverkan på hur 

mycket recensioner och betyg online påverkar?  

 Vilket har högst värde i recensioner och betyg för en potentiell restauranggäst, 

helhetsbetyget eller en specifik faktors betyg?  

 

 

6. Metod och material 

Följande kapitel ska tydliggöra vilka metoder och material som använts under arbetets 

process. Detta för att öka tranparansen för läsaren och ge större förståelse.  

 

6.1 Material 

Det material som används för studien är böcker samt vetenskapliga artiklar för att samla in 

bakgrundsfakta för studiens syfte. För att samla in data till studiens undersökning används 

http://www.cabi.org/leisuretourism/search/?q=au%3a%22Kri%c5%beaj%2c+D.%22
http://www.cabi.org/leisuretourism/search/?q=au%3a%22Kri%c5%beaj%2c+D.%22
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programmet EyeQuestion där en enkät ska utformas samt få fram undersökningens resultat. 

Enkäten ska först testas via en pilotstudie innan den skickas ut för den riktiga 

undersökningen. Utskick av enkäten görs huvudsakligen via inlägg på Facebook i olika 

grupper men även utskick via e-mail. När undersökningen avslutas skapas tabeller av 

resultatet via EyeQuestion. 

 

6.2 Metodval 

För att få fram ett resultat i denna undersökning har kvantitativ forskning valts som metod. 

Bryman (2011) menar att kvantitativ forskning mäter olika företeelser. Det handlar om att 

pröva olika teorier där statistiska och kvantifierbara resultat eftersöks (ibid.). Kvantitativ 

forskning utgår från en objektiv verklighet som på olika sätt mäts för att få fram information 

om denna verklighet, samt ger resultat som går att räkna på (ibid.).   

 

En typ av kvantitativ forskning är enkäter, vilket valts till denna undersökning då syftet 

kräver ett stort antal respondenter (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016). Minst 100 

enkätsvar har satts upp som mål för att varje respondent ska vara minst en procent. 

Svårigheten med enkäter är att respondenten sköter svaren helt själv utan någon intervjuare 

som är med och kan ge förståelse till frågan. Bryman (2011) menar att det då är extra viktigt 

att frågorna är lätta att förstå sig på, det är också därför en pilotstudie gjorts för att testa om 

frågorna gör sig förstådda. 

 

6.2.1 Utformning av enkät 

Enkäten gjordes i EyeQuestion och inleds med personliga faktafrågor såsom ålder, kön och 

utbildning och fortsätter sedan med mer specificerade frågor mot syftet. Enkätens frågor 

består till största del av fasta svarsalternativ för att göra det lätt att bearbeta svaren och nå 

fram ett resultat (Patel & Davidsson, 2011). Det gör det även lätt för respondenten som bara 

behöver kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst (Bryman, 2011). Jämförbarheten i 

svaren ökar också med fasta svarsalternativ förklarar Bryman (2011). Vilket i denna 

undersökning är viktigt då tanken är att jämföra om ålder, utbildning och restaurangvana 

påverkar om personen berörs av recensioner och betyg online. Patel och Davidsson (2011) 

menar att slutna frågor även har nackdelar. En nackdel kan vara att respondenterna ofta har 
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viss spontanitet i sina svar som inte kommer fram med stängda frågor (Bryman, 2011). 

Därför har valet gjorts att även använda några få öppna frågor där respondenten själv kan 

skriva egna kommentarer som följdfråga om den önskar.  

 

Enkäten består av 19 frågor varav fyra stycken är följdfrågor som ger plats för egna 

kommentarer. Enkäten innehåller frågor om restaurangvana, hur ofta de söker upp 

recensioner och betyg online samt hur mycket de litar på dessa recensioner (Bilaga 2). 

Frågorna är till största del utformade efter nominalvariabler vilket innebär att 

svarsalternativen inte går att rangordna skriver Bryman (2011). Några få frågor är dock 

utformade efter ordinalvariabler vilket betyder motsatsen, att svarsalternativen går att 

rangordna (ibid.). 

 

6.3 Litteratur- och databasinsamling 

För att skriva denna uppsats ska litteratur samlas in, både via böcker och vetenskapliga 

artiklar online. För att hitta den mest relevanta litteratur har några nyckelord valts ut som 

speglar den information som söks (Bryman, 2011). Dessa nyckelord används sedan vid 

sökningen i det fysiska biblioteket på Restaurang- och hotellhögskolan med hjälp av 

bibliotekarierna Carola Tedenbring och Göran Ternebrandt men även i databaserna online. 

För att få ut det mesta ur databassökningen hade Lina Puhakka en föreläsning, där olika 

databaser presenterades och även hur olika operatorer används för att inkludera och exkludera 

vissa ord i resultatet. 

 

6.3.1 Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 

 Artiklar som är vetenskapligt granskade samt har publicerats i en vetenskaplig 

tidskrift. 

 Artiklar som är skrivna på svenska eller engelska. 

 Artiklar som är relevanta för syftet. 

 

6.3.2 Exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar 

 Artiklar äldre än år 2000. 
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 Artiklar som är kostnadsbelagda. 

 

6.4 Urval 

Bryman (2011) menar att vid en kvantitativ undersökning är det nästintill ett krav på att skapa 

ett urval. För denna undersökning görs ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att de personer 

som finns tillgängliga för tillfället väljs ut för studien (ibid.). I detta fall har bara de personer 

som är under 18 år valts bort, detta för att uppsatsförfattarna anser att deras 

restaurangerfarenhet inte är tillräckligt stor. Utöver det är tanken att få en bred svarsfrekvens 

från både kvinnor och män med olika restaurangerfarenheter, samt som både är utbildade 

inom restaurangbranschen och de som inte är det. 

 

6.5 Pilotstudie 

För att sammanställa relevanta frågor till en enkät som ger svar riktade mot syftet, och att 

dessa frågor tolkas rätt av respondenterna ska en pilotstudie utföras (Bryman, 2011). 

En pilotstudie används för att testa tekniken på informationsinsamlingen berättar Patel och 

Davidson (2011), den riktas då mot den aktuella målgruppen men i en mindre skala. Speciellt 

viktigt är det att göra pilotstudier på enkätundersökningar då eventuella oklarheter inte kan 

diskuteras som de kan vid intervjuer (Bryman, 2011). Om det uppstår oklarheter vid enkäter 

upptäcks dessa först när enkäterna kommer tillbaka (ibid.). Därför är det viktigt att denna 

undersökning först går igenom en pilotstudie för att hitta eventuella brister och i så fall 

förbättra dessa, vilket även kan minska risken för eventuella bortfall (ibid.).  

7. Metod och teori för analys av datan  

Vid kvantitativ analys finns många olika tekniker att använda sig av skriver Bryman (2011). 

Han menar att analysen är till för att bland annat testa relationer mellan olika variabler, hitta 

ett bra sätt att presentera analysresultaten på samt minska ned mängden insamlade data. För 

att analysera datan laddades ett exceldokument ned från EyeQuestion med all rådata. Med 

hjälp av denna data gjordes korstabeller för att jämföra olika variabler med varandra, samt för 

att se eventuella samband (Dahmström, 2005). I enkäten fanns en rangordningsfråga, denna 

analyserades annorlunda gentemot övriga resultat då det var av vikt att se om signifikans 
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uppstod. Signifikansnivån räknades ut med ett Friedmans test och de olika 

signifikansnivåerna analyserades därefter.  

 

För att analysera rangordningstestet som ska finnas i undersökningen ska resultatet räknas ut 

med Friedmans formel (Patel & Davidson, 2011). Utifrån formelns resultat kan 

signifikansnivån utläsas. Finns signifikant skillnad menas det att det är stor, verklig skillnad 

mellan det högst och lägst rangordnade berättar Patel och Davidson (2011).  

 

7.1 Validitet, reliabilitet och transparens 

Kvantitativa studier visar oftast på en hög transparens då det med hjälp av statistik och 

tabeller genom dataanalysen visar konkret hur undersökningen utförts, samt hur 

uppsatsförfattarna kommit fram till studiens slutsats (Bryman, 2011). Vid utformande av 

undersökningar är validitet väldigt viktig menar Patel och Davidson (2011). Begreppet 

betyder att det som undersöks även är det som avses att undersökas, att undersökningen får 

det resultat som önskas. För att undersökningen även ska vara tillförlitlig måste den ha hög 

reliabilitet som innebär att mätinstrumentet har förmåga att mäta de specifika variablerna 

(ibid.). För denna undersökning används därför EyeQuestion där undersökningen utformas på 

egen hand.  

 

 

8. Etisk planering för studiens genomförande 

Individskyddskravet är mycket viktigt att ha i åtanke i denna studie, vilket betyder att 

samtliga personer som deltar i undersökningen ska skyddas mot eventuell skada, vilket kan 

vara kränkningar eller obehörig insyn menar Kaijser och Öhlander (2011). 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är andra 

etiska principer som Bryman (2011) menar är av största vikt att beakta. Informationskravet 

innebär att alla personer som deltar i undersökningen ska informeras om undersökningens 

syfte. Personerna i denna undersökning har blivit väl informerade om detta då ett utförligt 

informationsblad (Bilaga 3) om undersökningen fanns med alla enkäter (Bryman, 2011).  

 

Samtyckeskravet står för att personerna själva har rätt att bestämma över sin medverkan och i 
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denna undersökning har alla ställt upp frivilligt (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet 

betyder att deltagarnas personuppgifter och liknande ska förvaras utan åtkomst för obehöriga, 

i detta fall är undersökningen anonym och inga personuppgifter eller liknande har behandlats 

(Patel & Davidsson, 2011). Nyttjandekravet innebär att de uppgifter deltagarna ger ifrån sig 

till endast får användas till studiens ändamål (Bryman, 2011). I detta fall i en kandidatuppsats 

med syftet att undersöka om restaurangers betyg och recensioner online påverkar gästens 

vilja att boka bord. 

 

 

9. Resultat  

Nedan följer resultat från den genomförda enkätundersökningen. För tydlighetens skull 

kommer de mest väsentliga resultaten att visas i tabellform med en beskrivande text till. Först 

presenteras undersökningens respondenter för att förtydliga fördelningen mellan kön, ålder 

och utbildning. Därefter redovisas övriga svar från undersökningen. 

 

9.1 Presentation av respondenter 

Tabell 1 visar hur många kvinnor respektive män som var med i undersökningen samt deras 

åldrar. I tabell 2 ses kvinnornas åldrar jämfört med utbildning inom restaurangbranschen, och 

i tabell 3 syns det samma för männen. Detta för att senare se om kön, ålder och utbildning 

inom branschen har någon inverkan på hur mycket recensioner och betyg online påverkar. 
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Tabell 1. Ålder och kön. Procent. (n=155).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hädanefter kommer åldrarna att skrivas i två olika kategorier, 18–25 (ungdom) samt 26+ 

(vuxna). Detta för att deltagandet inte var tillräckligt stort i de högre åldrarna och det blir då 

lättare att sedan få överblick på likheter och skillnader. 

 

Tabell 2. Kvinnornas ålder samt utbildning. Procent.  

Kvinnor (n=114) 

Ålder Ungdom, 18–25 Vuxna, 26+ Totalt 

 % % % 

Gymnasieutbildning 9 4 7 

Universitetsutbildning 27 27 27 

Enstaka kurser på universitetsnivå 3 8 5 

Annan utbildning inom branschen 5 4 4 

Ingen utbildning 56 56 56 

    

Summa 100 100 100 

 

  

 Kvinnor (n=114) Män (n=41) Totalt 

Ålder, år % % % 

18–25  58 61 59 

26–35  24 24 24 

36+  18 15 17 

Totalt 100 100 100 
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Tabell 3. Männens ålder samt utbildning. Procent.  

Män (n=41) 

Ålder Ungdom, 18–25 Vuxna, 26+ Totalt 

 % % % 

Gymnasieutbildning 8 6 7 

Universitetsutbildning 36 19 29 

Enstaka kurser på universitetsnivå 4 - 2 

Annan utbildning inom branschen 12 6 10 

Ingen utbildning 40 69 51 

    

Summa 100 100 100 

 

9.2 Restaurangvanor 

Tabell 4 visar hur ofta män och kvinnor i olika åldrar äter på restaurang. Denna tabell är till 

för att se vilken erfarenhet respondenterna har av att äta på restaurang. Oavsett både ålder och 

kön äter majoriteten av respondenterna på restaurang någon/några dagar i månaden. 

 

Tabell 4. Kön, ålder och hur ofta de besöker restauranger. Procent. (n=155). 

 Kvinnor (n=114) Män (n=41)  

 Ungdom, 18–25 

% 

Vuxna, 26+ 

% 

Ungdom, 18–25 

% 

Vuxna, 26+ 

% 

Totalt 

% 

Varje dag 1 - 8 6 3 

Någon/några dagar i veckan 8 19 36 13 16 

Någon/några dagar i månaden  79 56 52 69 66 

Mer sällan 12 25 4 12 15 

Totalt 100 100 100 100 100 
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Figur 1 är en översikt över hur respondenterna hittar restauranger de aldrig besökt tidigare. 

Mer än hälften säger att de hittar restauranger genom vänner som tipsar, och en fjärdedel 

hittar restaurangerna online. 10% av respondenterna har svarat “annat”, de respondenterna 

har också skrivit egna kommentarer om hur de hittar restauranger de aldrig tidigare besökt. 

De flesta som har skrivit egna kommentarer säger att de hittar restaurangen på impuls när de 

är ute och strosar och går förbi något trevligt ställe. Ett flertal av respondenterna använder sig 

också av Google och någon säger att den brukar kolla på Tripadvisor och nöjessidor. 

 

 

Figur 1. Hur respondenterna hittar restauranger de aldrig tidigare besökt. Procent. (n=155).  

 

9.3 Sex olika faktorer som påverkar restaurangbesök 

I figur 2 syns fördelningen mellan de faktorer som respondenterna anser är viktigast 

respektive minst viktig vid ett restaurangbesök. Med hjälp av ett Friedmans test har 

signifikansnivån räknats ut mellan de olika faktorerna. Det finns en tydlig signifikant skillnad 

i rangordningstestet. Det är mindre än 0,1% chans att det är slumpen som avgjort detta utslag.  
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Figur 2. Faktorer som påverkar ett restaurangbesök, från viktigast till minst viktig. Procent. 

p<0,001. 

 

Mer än 80% av respondenterna skulle välja en restaurang med sämre helhetsbetyg gentemot 

andra restauranger, men som har högre betyg på den faktorn som de anser viktigast. En 

respondent skriver: “Det jag anser viktigast betalar jag för. …. Maten måste ändå leverera!” 

och en annan säger: “Alla tycker olika och jag hade fokuserat mest på den faktorn jag 

påverkas mest av. Inte andras helhetsbetyg.”. Via detta resultat kan det synas att potentiella 

gäster uppskattar den funktion att dela upp betyget i olika delar, för att se utifrån personliga 

preferenser vilken restaurang som passar dem bäst. En respondent menar att det är extra 

viktigt för hen på grund av specialkost: ”Jag råkar vara vegan (men tror detta gäller för de 

flesta med specialkost) och för mig betyder bemötandet av att vara ”krånglig” jättemycket. 

Och sen kunskap om specialkost också”.  

 

De övriga 20% som anser att helhetsbetyg väger tyngre anser att faktorerna inte går att 

betygsätta var för sig, de får sitt värde i relation till varandra och skapar därmed en atmosfär. 

En respondent menar att humöret spelar in på vilken typ av restaurang hen vill besöka 

beroende på atmosfären.  
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9.4 WOM vs eWOM 

En fråga i undersökningen handlade om ifall respondenterna litade mest på sina vänners tips 

och erfarenheter från en restaurang eller på recensioner och betyg online. Hela 90% sa att de 

litar mer på sina vänners tips och erfarenheter och 10% litar mest på recensioner och betyg 

online (Ej i tabell). Till denna fråga fanns en följdfråga om varför de svarade som det gjorde. 

De menar också att eftersom vem som helst kan skriva recensioner eller betyg finns chansen 

att de är vilseledande. En respondent uttryckte det: “Eftersom vem som helst kan skriva 

recensioner, och många gånger kan dessa personer skriva illa om en restaurang för minsta 

lilla felsteg!”. Medan en annan uppfattar det som att missnöjda gäster oftare lämnar 

omdömen. Restaurangen själva kan även gå in och ge höga betyg och i vissa fall även köpa 

till sig höga betyg. Det kan även vara tvärtom, att konkurrenter eller ovänner sätter låga betyg 

och ger dåliga recensioner bara för att ställa till problem. En respondent säger också att en 

missnöjd gäst ger oftast fler recensioner än en nöjd vilket även det kan bli vilseledande.  

 

En annan faktor än trovärdighet är preferenser, många av respondenterna anser att vänskapen 

gör att de vet varandras preferenser och gillande. En respondent säger: “Litar på deras 

omdöme och att dom vet vad jag personligen skulle gilla/inte gilla” och en annan säger: “För 

att jag vet vilka av mina vänner som uppskattar samma saker som mig och när jag läser något 

online kan det vara vem som helst som skrivit och därför har dessa personer inte samma 

smakpreferenser som jag”.  

 

De som däremot svarade att de litar mer på “recensioner och betyg online” menar att det ger 

en bredare bild av restaurangen än att bara prata med en vän. Den tiondelen av 

respondenterna som föredrar eWOM hittar sällan heller restauranger genom vänner då de 

känner större fördel med det stora utslaget människor som finns online ger bättre helhetsbild. 

En annan respondent poängterar att det beror på vilken vän det är som rekommenderar en 

restaurang då denne både har vänner som är mycket kunniga inom mat och de som inte är det. 

 

9.5 Recensioner och betyg online 

I frågan om hur ofta respondenterna söker upp recensioner och betyg online svarade 38% 

oftast och 36% sällan. Lika jämnt var det mellan de som svarat aldrig (14%) och alltid (12%). 

I tabell 5, här nedan syns resultatet mellan hur ofta respondenterna söker upp recensioner och 
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betyg online i relation till hur ofta dessa stämmer överens med egna erfarenheter. Det går att 

utläsa att det är flest personer som har svarat ”oftast” i båda frågorna med ett utslag på 28%. 

Fem procent av personerna som anser att de aldrig söker upp recensioner och betyg online 

men tycker samtidigt att de oftast stämmer. Dessa fem procent av respondenterna blir 

obetydande i denna tabell.   

 

Tabell 5. Hur ofta konsumenterna letar upp recensioner och betyg online samt hur ofta dessa 

stämmer överens med egna erfarenheter. Procent. (n=155). 

   

Hur ofta söker du upp recensioner och betyg online? 

Hur ofta stämmer dessa överens 

med dina erfarenheter? 

Alltid 

% 

Oftast 

% 

Sällan 

% 

Aldrig 

% 

Totalt 

% 

Alltid - - - - - 

Oftast 9 28 16 5 59 

Sällan - 6 9 3 18 

Aldrig - - - - - 

Vet ej - 3 11 9 23 

Totalt 9 37 36 17 100 

 

Tabell 6 visar att, oberoende av utbildning påverkas de flesta i hög grad av recensioner och 

betyg online. Det största antal som inte påverkades alls var de som inte hade någon utbildning 

inom branschen medan de med utbildning inom branschen knappt hade något utslag på “inte 

alls”. 

 

Tabell 6. Hur kön och utbildning bidrar till påverkan av recensioner och betyg online. 

Procent. (n=155). 

 Kvinnor (n=114) Män (n=41) Totalt 

 

Grad av påverkan 

Utbildade 

% 

Övriga 

% 

Utbildade 

% 

Övriga 

% 

 

% 

Mycket 30 24 26 55 30 

Delvis  48 43 57 17 43 

Lite  15 21 13 6 16 

Inte alls  7 13 4 22 11 

Totalt 100 100 100 100 100 
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Det finns flera olika webbsidor på internet där det går att söka upp recensioner och betyg om 

restauranger. Figur 2 nedan visar fem olika av dessa internetsajter där Google ligger högst i 

användning på 33%, tätt följt av Tripadvisor på 23% och Facebook på 21%. Sex procent av 

respondenterna har svarat “annat” och har då också skrivit egna kommentarer om vilken sida 

de i så fall kollar på. Flera av dem menar att de brukar kolla på fina bilder och omdömen som 

folk lagt upp på Instagram eller matbloggar. Andra kollar gärna Guide Michelin och någon 

person säger sig inte använda internet utan kollar hellre i olika tidningar, exempelvis Dagens 

Nyheter. 

 

 

Figur 3. Vilka webbsidor som respondenterna oftast kollar på när de letar efter recensioner 

och betyg. Procent. (n=155).  
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10. Diskussion av resultatet 

Nedan följer en diskussion mellan den teoretiska bakgrunden, resultat samt 

uppsatsförfattarnas tankar. Denna diskussion ska leda fram till en slutsats som ska svara på 

uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 

10.1 Sex olika faktorer som påverkar restaurangbesök 

Bookatable by Michelin (2017) har tagit fram sex stycken faktorer som gäster kan recensera 

restauranger efter. Dessa är; matkvalité, dryckeskvalité, servicekvalité, atmosfär, 

restaurangens läge samt värde för pengarna. 

 

10.1.1 Matkvalité  

Enligt rangordningstestet angående vilken faktor respondenterna tyckte var viktigast 

respektive minst viktig på restaurang, var de flesta överens om att matkvalitén är den 

viktigaste (Figur 2). Flera av respondenterna skriver att går de till en restaurang måste maten 

alltid leverera. Det menar Johansson (2004) att den gör om kocken tänker på att balansera 

dofter och smaker samt variera råvaror efter säsong. En av respondenterna säger sig vara 

vegan och hen anser att det viktigaste på en restaurang är att de har koll på olika allergier och 

kostvanor, samt att dessa gäster blir väl bemötta. Det är det Johansson (2004) menar, att det 

är viktigt att maten anpassas efter näringsinnehåll samt restaurangens gäster. Mossberg 

(2004) anser att som kock är det viktigt att vara innovativ, vilket kan vara extra viktigt i 

sådana här situationer om till exempel inget veganskt finns på menyn, och en gäst har önskat 

detta. 

 

10.1.2 Dryckeskvalité 

Dryckeskvalitén är inget som respondenterna anser som särskilt viktigt då ligger på näst sista 

plats enligt rangordningstestet (Figur 2). Kanske kan det vara för att de flesta tänker att mat 

och dryck hör ihop. Enligt Spence och Piqueras-Fiszman (2014) leder kombinationen av mat 

och dryck oftast till en bra måltidsupplevelse. Därför tycker kanske inte respondenterna att 

drycken i sig är viktig gällande karaktär, produktion och druvsort vilket Edwards och 

Gustafsson (2008) påpekar, utan kombinationen som uppstår mellan mat och dryck. En 
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respondent menar att de sex faktorerna var för sig inte särskilt viktiga, det är i kombinationen 

mellan dem de får sitt värde. 

 

10.1.3 Servicekvalité  

Enligt respondenterna är servicekvalitén den näst viktigaste faktorn på rangordningstestet 

(Figur 2). Edwards och Gustafsson (2008) menar att servispersonalens beteende påverkar 

gästens trivsel och helhetsupplevelse då det är de som har den huvudsakliga kontakten mellan 

gästen och restaurangen. Den respondent som skriver att hen är vegan tycker att det viktigaste 

på en restaurang är ett trevligt och professionellt bemötande även om hen anses vara krånglig 

med maten. Det stämmer överens med det Gustafsson et al. (2006) skriver, att gästerna ska 

bli väl bemötta och behandlade av personalen, det är det som är servicekvalité menar de. 

 

10.1.4 Atmosfär 

Gustafsson et al. (2006) anser att restauranger med en bra atmosfär är där gäster kan känna 

sig bekväma och tillfreds. Majoriteten av respondenterna anser inte att atmosfären är speciellt 

viktig (Figur 2). Vilket kan uppfattas märkligt då Edwards och Gustafsson (2008) hävdar att 

atmosfären skapas av FAMMs övriga aspekter, och harmonierar dessa med varandra uppstår 

en bra atmosfär menar Gustafsson et al. (2006). Samtidigt är det en respondent som säger 

“det är svårt att rangordna faktorerna då de var för sig inte är så värdefulla utan får sitt värde i 

relation till andra”. Varför respondenterna inte ser atmosfären som speciellt viktig kan vara 

för att majoriteten av dem anser att den faktor de värderar högst är viktigast, och inte ett 

helhetsbetyg som Gustafsson et al. (2006) menar att atmosfären är. En respondent nämner 

också att humöret kan ha betydelse för vilken typ av restaurang hen vill besöka beroende på 

dess atmosfär.  

 

10.1.5 Restaurangens läge 

De flesta respondenterna säger att restauranger de aldrig tidigare besökt hittar de oftast 

genom vänner. Jeong och Jang (2010) menar att WOM har kraftfullast påverkan för att få 

potentiella gäster att komma till en restaurang. En liten del av respondenterna förklarar att om 

de besöker restauranger de aldrig varit på innan är det oftast impulsbesök för att de passerar 

en restaurang som ser trevlig ut. Det är därför Yang et al. (2012) menar att en avgörande 
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faktor är närliggande tunnelbanor och bilvägar. Vilket även Zhang och Enemark (2016) 

beskriver, att restaurangens läge är väldigt viktig för att få folk att komma dit. Trots att 

restaurangens läge verkar vara viktig för dessa respondenter kommer det på en sista plats i 

rangordningstestet (Figur 2).  

 

10.1.6 Värde för pengarna 

Respondenterna anser att värde för pengarna är ganska viktigt, det kommer på tredje plats 

enligt rangordningstestet (Figur 2). Lee och Ha (2014) menar att restaurangbranschen är 

väldigt känslig för hög- och lågkonjunktur, vilket kan göra gästen priskänslig för just 

restaurangbesök (Nilsson & Eskilsson, 2010). Trots det säger sig en respondent att de 

faktorer hen anser viktigast vid ett restaurangbesök betalar hen gärna för. Det kan bero på den 

inverkan som Nilsson och Eskilsson (2010) menar att kön, ålder och utbildning har. 

 

10.2 Resans fem faser 

Resan består av fem faser (Johansson, 2013) vilka har presenterats i den teoretiska 

bakgrunden. Dock kommer endast tre av dessa behandlas i diskussionen; drömma, planera 

och dela då de övriga två: boka och uppleva inte är relevanta för studiens syfte. 

 

Den första fasen är: drömma. För att skapa drömmar, känslor och intresse hos de potentiella 

gästerna är det viktigt att marknadsföra sig digitalt på sociala medier bland annat (Leung et 

al., 2013). Några av respondenterna har skrivit att de brukar kolla på fina bilder och 

omdömen på Instagram och matbloggar. Detta menar Chen et al. (2014) är en stor del inom 

eWOM, det som bidrar till att skapa dessa känslor, drömmar och intressen.  

 

När en dröm skapats hos individen börjar de planera (Johansson, 2013). En tredjedel av 

respondenterna söker upp information om restauranger på Google (Figur 3), som Buhalis et 

al. (2011) anser är det viktigaste verktyget i informationssökningen. Författarna påpekar dock 

att Google mer och mer börjar bli ersatt av sociala medier bland annat Facebook, vilket 21% 

av respondenterna använder sig av i sin sökning (Figur 3). Jeong och Jang (2010) anser att 

sociala medier och bloggar samt Tripadvisor som är världens största resesajt enligt Fili och 

Križaj (2016) är väldigt bra, då gäster kan skriva sina egna omdömen om en restaurang. Det 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Chen%2C+Cheng-Hao
http://www.cabi.org/leisuretourism/search/?q=au%3a%22Kri%c5%beaj%2c+D.%22
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kan i sin tur ge en högre trovärdighet till potentiella gäster än om endast företagen själva ger 

ut information, menar författarna. En respondent påpekar dock nackdelen med denna 

funktion då vem som helst kan skriva recensioner och de kan lämna negativa omdömen om 

en restaurang för minsta lilla felsteg. En uppfattning är även att missnöjda gäster oftare 

lämnar omdömen än de nöjda.  

 

Efter resan börjar individen dela med sig av sin resa genom recensioner, bilder eller inlägg på 

sociala medier (Johansson, 2013; Leung et al., 2013). Redan innan resan har gästen fått 

förväntningar på upplevelsen menar Leung et al. (2013), vilket i sin tur kan leda till 

besvikelser eller överraskningar. I tabell 5 syns utslaget på hur ofta recensioner och betyg 

online stämmer med egna erfarenheter, vilket 18% anser att de sällan gör. Risken finns då att 

dessa respondenter kan bli missnöjda då de inte får det de väntat sig och lämnar därmed 

negativa recensioner och betyg. En respondent menar att eWOM kan vara vilseledande då 

”…vem som helst kan skriva recensioner, och många gånger kan dessa personer skriva illa 

om en restaurang för minsta lilla felsteg!”. Uysal et al. (2011) menar att det därför kan vara 

svårt att skapa och behålla en positiv bild av restaurangen.  

 

10.3 Sociala medier 

De vanligaste plattformarna för respondenterna att söka upp recensioner och betyg är Google, 

följt av Tripadvisor och Facebook (Figur 3). Alla dessa plattformar tillåter privatpersoner att 

själva sätta betyg och skriva recensioner om sin vistelse på en viss restaurang, samt dela 

bilder och delta i konversationer hävdar Leigert (2013). Detta har blivit som en trend menar 

Chen och Zhang (2015). Vilket har haft en extra stor betydelse i restaurangbranschen då 

immateriella tjänster kräver konsumtionserfarenhet för att bedömas anser Jeong och Jang 

(2010). Endast 14% av respondenterna anser att de aldrig tittar på recensioner innan de 

besöker en restaurang medan nästan samma procentsats anser att de alltid gör det (Tabell 5). 

Några av respondenterna säger att de istället för att kolla recensioner och betyg via eWOM 

kollar i Guide Michelin då de anser att de bedömningarna är mer trovärdiga. Restaurangerna 

betygsätts med en till tre stjärnor av Guide Michelins egna, utbildade inspektörer (Michelin, 

u.å.). Här framkommer precis det som Bäcklund och Eskilsson (2017) menar, att betyg som 

är gjorda av personer med utbildning och kunskap har ett högre förtroende än från vanliga 

privatpersoner.  



32 
 

10.4 WOM vs eWOM 

Huvuddelen av respondenterna menar att de påverkas mer av WOM från vänner än eWOM 

från personer de aldrig träffat förut (Ej i tabell). Många med motiveringen av att de vet vad 

deras vänner gillar och inte gillar och vad de har för olika preferenser när det gäller smak och 

kvalité av restaurang. Jeong och Jang (2010) förmedlar att en gästs restaurangupplevelser 

påverkas av tidigare erfarenheter och upplevelser. Vilket är detsamma som respondenterna 

menar, att de känner större tillit till vänner, då de oftast känner till varandras personliga 

preferenser och önskan av restaurang. De säger att eWOM kan vara skrivet av vem som helst 

och därmed blir de personliga preferenserna okända för läsaren. Dock menar Bäcklund och 

Eskilsson (2017) att om den som skriver recensionen är utbildad och visar kunskap kan 

förtroendet för eWOM öka. WOM ger ändå oftast en bättre uppfattning om restaurangen då 

både kroppsspråk och tonläge i rösten kan säga mycket skriver Chen et al. (2014).  

 

En tiondel säger sig ändå påverkas mer av eWOM än WOM (Ej i tabell). Med motiveringen 

att de vet att deras vänner inte alls har samma preferenser varken gällande smak eller kvalité 

på restaurang som de själva har. De menar då att eWOM ger en bredare överblick av en 

restaurang med det stora antalet människor de kan läsa recensioner från. Det stämmer överens 

med vad Jeong och Jang (2010) beskriver, att alla som är intresserade av en restaurang lätt 

kan hitta information och recensioner online om denna samt själva skriva om sina egna 

erfarenheter. På grund av denna överblick eWOM ger anser Briggs (2001) att internet blivit 

revolutionerande. Jeong och Jang (2010) menar att eWOM är mycket mer kraftfullt än vad 

WOM är på grund av dessa egenskaper. Denna studie visar dock motsatsen, då 

trovärdigheten är större för vänner och bekanta.  

 

Jeong och Jang (2010), Xie et al. (2014) samt Chen et al. (2014) menar att positiva 

recensioner och betyg kan användas i marknadsföringssyfte och företag kan dra stor nytta av 

detta då det är gratis och har stor genomslagskraft hos potentiella gäster. Fili och Križaj 

(2016) berättar om fall på Tripadvisor där företag har fejkat positiva recensioner för dem 

själva och negativa till deras konkurrenter. En respondent säger att recensioner och betyg 

även kan vara köpta, vilket Filieri et al. (2015) bekräftar då de menar att det är viktigt att vara 

kritisk till recensioner. Två respondenter påpekar också att recensionerna kan vara fejkade av 

restaurangen själv, vilket gör att tilliten till eWOM sjunker. 

http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Chen%2C+Cheng-Hao
http://www-tandfonline-com.db.ub.oru.se/author/Chen%2C+Cheng-Hao
http://www.cabi.org/leisuretourism/search/?q=au%3a%22Kri%c5%beaj%2c+D.%22
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10.5 Recensioner 

Xie et al. (2015) menar att recensioner och betyg online idag är en stor del av potentiella 

gästers beslutstagande. Potentiella gäster får då en bild av restaurangens kvalité och service 

vilket kan hjälpa till att välja en restaurang som passar just den enskilde individen. Enligt 

respondenterna stämmer oftast dessa recensioner och betyg på en restaurang överens med 

deras egen upplevelse. Alla håller dock inte med om detta, då vissa menar att det är sällan 

som recensioner och betyg stämmer överens med deras egna erfarenheter (Tabell 5). Det kan 

bero på att en persons restaurangupplevelse påverkas av kunskap och erfarenhet från tidigare 

restaurangbesök och kan därför skilja sig mycket från person till person förklarar Jeong och 

Jang (2010). Enligt Xie et al. (2015) säger sig 75% besöka en recensionssida innan de 

besöker en restaurang. Detta kan säkerligen stämma då 51% av respondenterna i denna 

undersökning brukar kolla upp recensioner och betyg online innan de besöker en restaurang.  

 

I denna undersökning var det 73% av respondenterna som ansåg att de påverkas väsentligt av 

recensioner och betyg online (Tabell 6). Av dessa är det relativt jämnt fördelat över utbildade 

och outbildade. Uppsatsförfattarna trodde vid undersökningens början att de med utbildning 

inom restaurangbranschen inte skulle påverkas lika starkt av eWOM då de har insikt i hur 

branschen fungerar. Respondenterna menar även att det är viktigt att vara källkritisk samt att 

det inte går att veta vem som skrivit recensionerna och vad de har för preferenser. Därför 

trodde uppsatsförfattarna att utbildade inte skulle lita på recensioner då de oftast har högre 

preferenser än de ”vanliga” restauranggästerna.  
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11. Metod- och materialdiskussion  

I detta kapitel följer en reflektion av studiens metod- och materialval samt hur den 

kvantitativa undersökningens resultat har analyserats.  

11.1 Metodval  

En kvantitativ undersökning i form av en enkät behöver ett stort utslag respondenter menar 

Christensen et al. (2016). En enkätundersökning måste ha minst 1000 respondenter för att 

kunna visa en rättvisande statistik påpekar M. Pipping Ekström (personlig kommunikation, 4 

maj, 2017). Detta gör att denna undersökningen är något tunn för att kunna spegla 

verkligheten. Målet var dock 100 respondenter vilket nåddes med marginal då resultatet 

innehöll svar från 155 respondenter. Några resultat i denna undersökning stämmer ungefär 

med tidigare undersökningar och därför syns ett samband men det finns även vissa skillnader.  

 

11.2 Pilotstudie och utformning av enkät 

Innan utskicket av den riktiga undersökningen utfördes en pilotstudie på en mindre skara 

människor (Patel & Davidson, 2011). Respondenterna i pilotstudien var handledaren för 

uppsatsen, några vänner med utbildning inom branschen och även några vänner utan 

utbildning för att se om frågorna gör sig förstådda ur olika perspektiv. Några brister och 

oklarheter hittades i frågorna och förbättrades för att sedan skickas ut till de faktiska 

respondenterna (Bryman, 2011).  

 

Några av respondenterna i pilotstudien stötte på problem med en rangordningsfråga. Den var 

svår att manövrera när enkäten gjordes i mobilen. Detta togs i beaktande. Tyvärr gick detta 

inte att förbättra och förblev en del av undersökningen. Senare under den faktiska 

undersökningen syntes det i EyeQuestion att många av respondenterna stötte på samma 

problem vid denna fråga och avslutade då undersökningen som således inte blev komplett. 

Detta märktes först när svaren kom tillbaka till uppsatsförfattarna. Detta anser Bryman (2012) 

är en av nackdelarna med enkätundersökningar jämförelsevis med intervjuer där frågorna går 

att förtydliga och diskuteras. Det kan varit under samma omständigheter som vid pilotstudien 

att den gjordes i en mobiltelefon. Hade rangordningstest fungerat i mobiltelefonen kunde 

antalet respondenter blivit många fler.  
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När undersökningen stängts och resultatet togs fram uteslöts denna rangordningsfråga. 

Kontakt togs med Asgeir Nilsen för hjälp med statistisk analys som informerade att fel typ av 

rangordningstest använts i EyeQuestion för att erhålla ett resultat (A. Nilsen, personlig 

kommunikation, 3 maj, 2017). Resultatet fick då istället räknas ut manuellt med hjälp av 

Asgeir Nilsen. Detta gav inte lika ingående resultat som EyeQuestion hade skapat. 

 

När resultaten analyserades märktes avsaknad av några frågeställningar och vinklingar av 

ämnet som skulle varit intressanta att diskuteras. Frågor som exempelvis hur ofta egna 

recensioner lämnas och om de alltid är hundra procent sanningsenliga eller om de på något 

sätt vinklats positivt eller negativ från verkligheten. Även fler egna kommentarer hade 

önskats på vissa frågor, öppna frågor ger utrymme för spontanitet för respondenterna menar 

Bryman (2012).  

 

11.3 Material  

Via EyeQuestion skrevs en auto report ut för att få en överblick över alla frågor och svar. I 

denna rapport syntes både antal och procent på alla frågorna och även respondenternas egna 

kommentarer på frågorna som lämnat plats för det.  

 

 

12. Etisk reflektion om studiens genomförande  

Vid utskick av enkätundersökningen har Facebook använts som en primär kanal, men även 

vissa utvalda utskick via e-mail. Bryman (2012) betonar vikt för att respondenterna ska 

informeras om studiens syfte och användning, därför har ett informationsblad bifogats i varje 

mail och inlägg på Facebook. Dock har en brist i informationskravet uppstått då 

uppsatsförfattarnas vänner på Facebook har “delat” undersökningslänken och därmed har inte 

informationsbladet följt med. Detta gjorde att vännernas inlägg inte kunde ge ut information 

om studiens syfte och användning. 
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13. Slutsatser 

Studien visar på att vänners omdömen och erfarenheter av en restaurang har en högre 

trovärdighet än recensioner och betyg online. Den största orsaken till detta är för att 

respondenterna oftast känner till sina vänners preferenser gällande mat och kvalité av 

restaurang. Dessa preferenser går inte att veta om en okänd person som skrivit en recension 

på en webbsida. En annan anledning till att vänner är en trovärdigare källa är att recensioner 

och betyg online kan vara både fejkade och köpta av företaget. 

 

Personer som har utbildning inom restaurangbranschen påverkas lika mycket av recensioner 

och betyg online som övriga personer. När det gäller kvalitén av de sex olika faktorerna är 

matkvalitén den klart viktigaste faktorn och förväntas alltid att vara hög. Ett högt betyg på 

den faktor gästen anser viktigast hos en restaurang är viktigare än ett högt helhetsbetyg.  

 

 

14. Praktisk användning och vidare forskning  

Restauranger kan genom denna studie avläsa att WOM är mer kraftfullt än eWOM. Därför 

kan de inse att de måste börja jobba med att sprida mer positivt WOM. Restaurangerna kan 

även se vilka faktorer som gästerna ser som mest respektive minst betydelsefulla och kan på 

så sätt påverka till ett positivt eWOM. 

 

Vidare forskning kan anta frågor som exempelvis om respondenterna någon gång lämnat 

recensioner som inte är helt sanningsenliga och inte speglar den verkliga erfarenheten. Det 

skulle vara intressant att forska vidare i varför de sex faktorerna gällande en 

måltidsupplevelse rangordnades i den ordning de gjorde. En aspekt är varför dryckeskvalitén 

inte anses som viktig. Skulle gästen verkligen vara nöjd om maten och servicen höll en hög 

standard fast ett dåligt vin serverades till? Vidare forskning kan också göras på varför 

servicen anses som väldigt viktig. Om allt i övrigt är högklassigt men servicen riktigt dålig, 

skulle gästen då vara nöjd? En annan aspekt är läget, då många säger sig hitta restauranger på 

grund av dess läge borde det vara viktigt, men på rangordningstestet kommer det på sista 

plats, varför? Har läget större betydelse på sommaren då uteserveringarna kan ha större 

dragningskraft? 
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 Bilaga 2 – Informationsblad 

 

Informationsblad om undersökning 

Hur recensioner och betyg online påverkar gästens val av 

restaurang i en, för gästen, okänd stad.  

 

Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan 

07-04-2017 

 

Våra namn är Emilia Brånfelt och Josefin Andrén, vi studerar på Restaurang- och 

Hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro Universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats som 

handlar om ”Hur recensioner och betyg online påverkar gästens val av restaurang”. Vi ska 

därför lämna ut enkäter till personer för att ta reda på just detta.  

 

Bakgrund till projektet  

De senaste decennierna har internet utvecklats väsentligt och är idag något som nästan alla 

använder dagligen. Med hjälp av sin smartphone kan man vara uppkopplad dygnet runt, 

nästan vart som helst vilket har bidragit till att information om det mesta finns att hitta online. 

Människor över hela världen kan dela med sig av information och upplevelser, delta i 

konversationer, knyta kontakter och publicera texter, bilder och videos. Till följd av att de 

flesta vistas online har företagen tagit nytta av detta och bedriver mycket av sin 

marknadsföring och försäljning där. För att synas så mycket som möjligt kan hotell och 

restauranger bli medlemmar i metasökmotorer som exempelvis Booking, Hotels, Tripadvisor 

och Bookatable men även sociala medier som Facebook och Instagram. Genom dessa sidor 

kan alla få en överblick över vilka hotell och restauranger som motsvarar de behov och 

önskemål du är ute efter. På dessa olika sidor finns information om verksamheterna och vissa 

metasökmotorer erbjuder dig också att boka där direkt. Efter din vistelse finns även möjlighet 

att lämna omdömen och kommentarer om ett hotell eller restaurang du besökt för att dela 

med dig till framtida gäster.  

 

Vi vill undersöka hur mycket potentiella gäster påverkas utav dessa recensioner och betyg 

som tidigare gäster lämnat. Besöker du restaurangen trots att den fått några riktigt dåliga 

recensioner?  
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Era rättigheter 

Undersökningen är helt frivillig och ni får avbryta den när ni vill. Er identitet är helt anonym.  

 

Vill någon informant läsa det färdiga resultatet av uppsatsen är ni välkomna att kontakta oss 

på ovanstående mejladresser efter den 2 juni 2017. Studien kommer även att publiceras 

offentligt i DiVAs datasystem. 

 

Kursansvarig för detta projekt är Professor Åsa Öström  

asa.ostrom@oru.se 

Handledare för detta projekt är Marianne Pipping Ekström  

marianne.p-e@telia.com  

 

Josefin Andrén: josefinandren@hotmail.com  

Emilia Brånfelt: emiliabranfelt@hotmail.com  

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 - Frågeschema 

 

Vad roligt att du vill vara med i vår undersökning!  

Svara gärna så sanningsenligt som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

Emilia Brånfelt & Josefin Andrén 
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4: Arbetar du eller har du arbetat inom restaurangbranschen i minst 1 år? 

Ja 

Nej 
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5: Hur ofta äter du på restaurang? 

Varje dag 

Någon/några dagar i veckan 

Någon/några dagar i månaden 

Mer sällan 

 

 

6: Hur ofta besöker du restauranger du aldrig varit på innan? 

Någon gång i veckan 

Någon gång i månaden 

Någon gång i halvåret 

Någon gång om året 

Mer sällan 

 

 

7: Hur ofta bokar du bord innan du ska besöka en restaurang du aldrig besökt 

tidigare? 

Alltid 

Oftast 

Sällan 

Aldrig 

 

 

8: Hur hittar du oftast en restaurang du aldrig besökt tidigare? 

Genom vänner 

Sociala medier 

Bokningssidor på internet 

Tidningar 

Annat 

 

 

9: Om du svarat "annat", hur hittar du då oftast en restaurang du inte tidigare besökt? 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10: Hur ofta letar du upp recensioner och betyg online för restauranger du aldrig varit 

på? 

Alltid 

Oftast 

Sällan 

Aldrig 

 

 

11: Hur mycket påverkar dessa recensioner och betyg dig i ditt val? 

Mycket 

Delvis 

Lite 

Inte alls 

 

 

12: Om du söker recensioner och betyg online, vilken eller vilka sidor använder du 

oftast?  

Facebook Tripadvisor Google Bookatable 
White 

Guide 
Annan 

      

 

 

13: Om du svarade "annan", vilken sida kollar du då på? 
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14: Vad påverkar dig mest, dina vänners tips och erfarenheter av en restaurang eller 

recensioner och betyg online? 

Vänners tips och erfarenheter 

Recensioner och betyg online 

 

 

15: Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangordna faktorerna med den du anser viktigast från vänster till höger. 

 

16: Vilken faktor är viktigast för dig i en recension och betyg online? 
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17: Restaurang A har 4/5 i helhetsbetyg, och restaurang B har 3/5 i helhetsbetyg. Men 

restaurang B har betydligt högre betyg i den faktorn som du anser viktigast, vilken 

väljer du? 

Restaurang A 

Restaurang B 

 

 

18: Ange gärna egna kommentarer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19: Hur ofta tycker du att recensioner och betyg online stämmer överens med dina 

egna erfarenheter? 

Alltid 

Oftast 

Sällan 

Aldrig 

Vet ej 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 


