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Förord 
 

DET HÄR ÄR OMÖJLIGT! har varit en tanke som återkommit flera gånger under tiden vårt 

arbete med uppsatsen pågått. Tiden i vår uppsatsbubbla har varit intensiv och bestått av blod, 

svett och tårar. Vi har inte alltid varit helt överens men hittat lösningar och uppmuntrat varandra 

vid motgångar. Arbetet med uppsatsen har gett oss många nya erfarenheter av turismen som 

ämne, om varandra och om oss själva. Uppsatsperioden har varit 100 gånger roligare tack vare att 

vi gjort detta tillsammans. Vi har båda varit lika delaktiga i uppsatsens alla kapitel och haft ett gott 

samarbete under arbetets gång. 

 

Vi vill rikta ett tack till våra respondenter som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina 

verksamheters arbete och personliga erfarenheter. Vi vill även ge ett varmt tack till vår handledare 

Ida Grundel för en fantastiskt bra handledning, den tid och det engagemang hon har lagt ner på 

vår uppsats.  

 

Karlstad, Maj 2015 

Elin Gabrielsson & Lisa Hedlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Sammanfattning 
 

Den utveckling som internet har genomgått har bidragit till att en rad förändringar har skett. Det 

innehåll som finns på internet har ändrats och skapas numer av dess användare lika mycket som 

av företag och organisationer. Det har skett en utökning av plattformar där användarna kan 

kommunicera och interagera med varandra och dela med sig av personliga åsikter och 

erfarenheter på ett enkelt sätt. Vi är dessutom mer kritiska till vad som skrivs på internet och 

reflekterar över vad som är pålitlig information eller inte, samtidigt som vi som turister och 

konsumenter bryr oss om och påverkas av vad andra tycker och tänker. Inom turismnäringen har 

TripAdvisor blivit en viktig plattform för denna form av informationsskapande och spridande. 

TripAdvisor är en arena där resenärer och turismverksamheter möts.  

 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga vad som skrivs på TripAdvisor och hur hotellverksamheter 

påverkas och arbetar med dessa omdömen, detta utifrån en studie av tre hotell i Karlstad. 

Uppsatsens syfte konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur sker ryktesspridning via internet, så 

kallad e-WoM, inom hotellnäringen?, Hur ser hotellets arbete med omdömena ut? och Vilken påverkan har e-

WoM för hotellen?. Detta undersöks genom kvalitativ metod i form av en textanalys av innehållet i 

TripAdvisor omdömen samt genom intervjuer med representanter från de tre hotellen. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter berör user-generated content, elektronisk ryktesspridning, 

relations- och kommunikationsaspekter.  

 

Studien har kommit fram till att innehållet i omdömena inte skiljer sig åt i någon större 

utsträckning gällande de tre hotellen. Hotellens arbete med TripAdvisor ser olika ut, två av 

hotellen arbetar aktivt med omdömena och det tredje saknar helt ett arbetssätt. Omdömenas 

påverkan är närvarande i hotellens arbete ur både positiv och negativ aspekt, här handlar det om 

förbättringsmöjligheter samt negativ publicitet. Att TripAdvisor omdömen fungerar som en 

viktig informationskälla och starkt påverkar potentiella gäster är något som framkommit tydligt 

under studiens gång.  

 

 

Nyckelord: TripAdvisor, User-generated content, e-WoM, Webb 2.0  

 
 
 



	  

Abstract 
 
The development of Internet has contributed to that several changes has occurred in the online 

world. Today the Internet has changed into a platform created by its users, as much as by 

companies and organizations where they communicate and exchange information daily with each 

other. The interaction between the actors on Internet contains both of personal experiences from 

individual users and companies communicating in business purposes. This has made us as 

consumers and tourists more critical of what is written on the Internet today. We reflect upon 

what is reliable information or not and other peoples opinions. Within the tourism industry, 

TripAdvisor has become an important platform where this kind of information is created and 

spread among its users. TripAdvisor is an arena where travelers and companies encounter.  

 

The purpose of this thesis is to identify what is written on TripAdvisor, and how hotel businesses 

are affected and how they manage these reviews. This is based on a case study of three hotels in 

Karlstad. The research questions asked are the following: How do the rumor spread via the 

internet, known as e-WoM, in the hotel business?, How do the hotel manage the reviews? and 

What impact does the e-WoM have/has on the hotels?. This is examined through qualitative 

approach by a textual analysis of the contents of the TripAdvisor reviews and interviews with 

representatives from the three hotels. The theoretical assumptions of the thesis concerns user-

generated content, dissemination of rumors online, relational- and communication aspects. 

 

In conclusion, the study found the content of the reviews do not differ in any significant way 

regarding the three hotels. The hotels work with managing the TripAdvisor reviews is differently.  

Two of the hotels are working actively with the reviews written on TripAdvisor and the third 

completely lack an action plan. The reviews influence is present in the hotels work from both a 

positive and negative perspectives, it’s all about improvement opportunities and negative 

publicity. That TripAdvisor reviews serve as an important source of information and strongly 

influence on potential guests is something that emerges clearly during the study.  

 

 

Keywords: TripAdvisor, User-generated content, e-WoM, Web 2.0  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens valda ämne genom en bakgrund som leder till en problemformulering. 
Därefter följer syfte och frågeställningar, studiens avgränsningar, en presentation av de hotell som ingår i studien 
och kapitlet avslutas med en disposition.  

 

1.1 Bakgrund 
Internet består av miljontals webbplatser och besöks av människor från världens alla hörn. 

Dagens konsumenter är inte längre passiva mottagare av de budskap som finns på internet utan 

vi har blivit mer kritiska och reflekterar mer över vad som existerar på internet. Som 

konsumenter är vi mer aktiva gällande att söka upp information, åsikter, produkter och tjänster 

som intresserar just oss (Funk 2009). Internet som plattform för att uttrycka sina åsikter och dela 

sina erfarenheter växer som kommunikationsverktyg. Tidigare har vi bara varit konsumenter av 

innehållet och informationen som finns på internet, allt från nyhetsrapportering till bilder och 

reklam. Vi är idag aktiva medproducenter av det som existerar på internet. Battelle och O´Reilly 

myntade begreppet webb 2.0, som innebär att internetanvändare påverkar, skapar och sprider 

information och innehåll på webbplatser. Detta gör att informationen blir dynamisk och har en 

kontinuerlig förändring. Vi väljer själva vad vi vill förmedla och kan på ett enkelt sätt dela med 

oss av våra erfarenheter till andra (Funk 2009). Webb 2.0 kan sammanfattas som en arena där 

användarna själva kontrollerar och delvis styr sina onlineupplevelser samt tar del av och påverkas 

av andras erfarenheter. Styrkan och framgången i webb 2.0 ligger även i den teknologiska 

utvecklingen som gör det möjligt att använda internet på helt nya sätt (Funk 2009). 

 

Det finns många webbplatser och forum att lämna sina omdömen på, både för produkter och 

tjänster. En sådan plats är TripAdvisor, världens största resewebbplats där vem som helst kan 

lämna ett omdöme om resmål de besökt. Sidan finns i 45 olika länder och omfattar cirka 4,4 

miljoner boenden, restauranger och sevärdheter, om dessa finns det drygt 200 miljoner 

recensioner och de läses av 315 miljoner personer varje månad. Omdömet kan vara om en 

destination i sin helhet, en specifik restaurang, hotellet personen bott på eller sevärdheter som 

besökts under resan. TripAdvisor är inte bara till för att lämna omdömen utan slussar även sina 

användare vidare till andra webbplatser där de direkt kan boka sina resor. Att lämna en recension 

kräver ingen större ansträngning, det behövs inget medlemskap på sajten och det är bara att fylla i 

det redan existerande formuläret. Detta gör att det är ett lättillgängligt sätt att uttrycka och dela 
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sina upplevelser och erfarenheter av bland annat restauranger och hotell som besökts under resan 

(tripadvisor.se 2015-03-17). 

 

1.2 Problemformulering 

En grundläggande del i konsumenters beteende handlar om möjligheten att kunna påverka andra. 

Som konsumenter delar vi gärna med oss av våra åsikter och upplevelser och dessa kan komma 

att bli en del av andra konsumenters beslutsprocess. Information som sprids mellan individer kan 

ses som den viktigaste informationskällan för en konsument vid ett köpbeslut. Denna påverkan 

blir central inom turismnäringen då de produkter som erbjuds är immateriella och inte kan 

utvärderas innan de konsumerats (Litvin et al. 2010). Det finns flera typer av informationskällor 

som konsumenter av turism kan använda sig av, och alla påverkar dem olika. Informationen 

bearbetas aktivt men enbart denna ligger inte i grund för bedömning av produkten, utan 

konsumenten kombinerar informationen tillsammans med andras erfarenheter och tidigare 

kunskap för att utveckla attityder och intentioner som leder till ett köpbeslut. Den vanligaste 

primära kommunikationen mellan konsumenter är Word-of-Mouth, vilket fungerar som en kanal 

för att både sprida och ta emot information (Moutino 2000).   

 

Konceptet Word-of-Mouth (WoM) är ryktesspridning verbalt mellan individer, men som ett 

resultat av internetutvecklingen till webb 2.0 har den elektroniska ryktesspridningen allt mer tagit 

över. Den nya typen av ryktesspridning på elektroniskt sätt kallas e-WoM och påverkar 

konsumenter mer än traditionell WoM. Kommentarer och meddelanden kan genom e-WoM 

spridas till ett större antal människor och de som söker information når ett större utbud. 

Personer är idag mer kritiska mot vad som sägs av nära och bekanta och vill bekräfta 

informationen genom utomståendes synpunkter. Det som skrivs på webben blir tillgängligt för 

konsumenten direkt och finns även kvar som digitala fotavtryck i framtiden. Anonymiteten har 

också bidragit till att e-WoM vuxit, eftersom att det är möjligt att uttrycka positiva och negativa 

kommentarer utan att identifieras av andra. Begreppet e-WoM bidrar genom de här aspekterna 

till att en individ kan bygga upp ett personligt och socialt nätverk (Liang et al. 2013).  

 

I och med att vi idag är aktiva medproducenter av innehåll på internet försvåras arbetet för 

verksamheter att kunna kontrollera vad som skrivs. Samtidigt litar vi som konsumenter idag mer 

på andras rekommendationer än företagens reklam och därför blir det centralt för aktörer inom 

turism- och servicebranschen att kunna hantera det skrivna ordet (Munar et al. 2013). Aktörer i 
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turismbranschen finns idag på många olika plattformar och kan marknadsföra sig genom flera 

kanaler. Det är ett betydande arbete inom varje verksamhet, att förmedla en så bra och positiv 

bild som möjligt av verksamheten. Detta kan dock bli problematiskt då hotellen inte har någon 

kontroll över medproducentens åsikter och hur denna uttrycker sig på TripAdvisor. 

Kommentararena kan vara av både positiv och negativ karaktär och kan påverka hur hotellets 

verksamhet upplevs av andra.  

 

Internet och dess utveckling har bidragit till att samhället har formats om och därmed även 

påverkat hur turism som fenomen förändrats. Utvecklingen har främst påverkat hur information 

söks, hur resor planeras och konsumeras. Gällande informationssökning så är sociala medier den 

typ av plattform som har ökat mest och skapat ett nytt sätt att ta del av andra konsumenters 

upplevelser och erfarenheter (Xiang & Gretzel 2010). På senare tid har intresset för och 

forskning om sociala medier inom turismsektorn ökat anmärkningsvärt (Ayeh et al. 2013). På 

sociala medier kan vem som helst skriva om vad som helst kopplat till någon turistisk upplevelse 

och sprida vidare till andra. Fenomenet e-WoM har stor betydelse för de aktörer som verkar 

inom turismsektorn, i detta fall hotellverksamhet. Det är därför nödvändigt och viktigt att 

turismaktörerna är medvetna och har kunskap om hur den nya formen av ryktesspridning 

påverkar deras verksamhet (Munar et al. 2013).  

 

Den utveckling och förändring som internet har bidragit med inom turismnäringen gör det 

intressant att studera hur konsumenter blir medproducenter genom att uttrycka sig på 

TripAdvisor och hur den elektroniska ryktesspridningen påverkar hotellens arbete. Vi upplever 

att det saknas studier om relationen mellan det skrivna ordet och hur det faktiskt påverkar 

hotellen. Det finns en brist inom forskningen gällande internetbaserade omdömen, i förhållande 

till att det inte handlar om att se till djupet i betydelsen av vad individer skriver. Samtidigt saknas 

även forskning som handlar om den nya formen av WoM. Tidigare forskning har fokuserat mer 

på vilka motiv som ligger bakom kommenterandet samt vilken grad av påverkan omdömena har i 

beslutsprocessen angående olika val inför resan. Utgångspunkten i den forskning vi hittat har 

varit mer åt det kvantitativa hållet, så för att undersöka detta har vi därför valt att göra en 

kvalitativ studie av tre hotell i Karlstad.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att genom en kvalitativ studie kartlägga vad som skrivs på TripAdvisor 

och hur hotell arbetar med de internetbaserade kommentarerna. Vi kommer att utgå från följande 

frågeställningar: 

 

♦  Hur sker ryktesspridning via internet, så kallad e-WoM, inom hotellnäringen? 

♦  Hur ser hotellens arbete med omdömena ut? 

♦  Vilken påverkan har e-WoM för hotellen?  

1.4 Avgränsning 
Vid valet av hotell begränsade vi oss till att undersöka hotell i Karlstad då dessa fanns 

lättillgängligt geografiskt för oss. Utifrån att ha sett vilka hotell som fanns representerade på 

TripAdvisor valde vi att kontakta tio stycken hotell som vi ansåg vara intressanta för vår uppsats. 

Hotellen vi kontaktade är av olika storlek gällande beläggningskapacitet, privat- eller 

koncernägda, har skilda målgrupper och har funnits i Karlstad och på TripAdvisor olika länge. Vi 

fick relativt snabbt svar från tre av hotellen som gärna ville samarbeta med oss och ställa upp på 

intervjuer. De tre hotellens förutsättningar ger en god grund till studien. Vi ser det som en styrka 

att hotellen skiljer sig åt gällande aspekterna ovan. Det bidrar till att vi kommer att få en bredare 

bild över hur hotell arbetar med TripAdvisor, kunna hitta likheter och skillnader samt se vad 

kommentarerna innehåller beroende på hotell.  

1.5 Presentation av hotellen 

Scandic Winn är ett av 230 hotell i Norden som tillhör koncernen Scandic Hotels och är en av de 

största hotellkoncernerna i Norden. Winn ligger i centrala Karlstad och riktar sig till en blandad 

målgrupp. Hotellet har 199 rum, en relaxavdelning med gym samt restaurang och konferens. 

Hotellets restaurang Café Artist serverar Scandics egna koncept som innefattar buffé, à la carte 

och frukost (scandichotels.se 2015-04-13). 

 

First Hotel River C är ett av Karlstads nyaste hotell som öppnade i februari 2013. Det ligger 

precis vid Klarälven och läget gör att alla 49 rum har utsikt över vattnet. Restaurangen på hotellet 

erbjuder både frukost, lunch och á la Carte. Hotellet ligger i anslutning till Karlstad CCC 

(Karlstad Congress Culture Center), vilket gör att deras främsta målgrupp är affärsresenärer. 

River C’s vision är att vara ett affärshotell som ger gästerna lite extra. Hotellet blev en del av 

koncernen First Hotels i februari 2015 (firsthotels.se 2015-04-13). 
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Clarion Collection Hotel Drott ligger också det i centrala Karlstad. Hotellet ligger i en byggnad 

från 1909 och består av 85 rum. Drott’s ledord är tradition, värme, vänskap och en avslappnad 

hemkänsla. Drotts främsta målgrupp är affärsresenärer på resande fot men välkomnar även 

barnfamiljer och par. Hotell Drott är en del av koncernen Nordic Choice Hotels, som även det är 

en ledande hotellkoncern i Norden (drotthotel.se 2015-04-13). 

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens första kapitel ges en inblick i ämnets bakgrund och problemformulering. Uppsatsens 

syfte och frågeställningarna presenteras efter det, sedan hur vi har valt att avgränsa oss följt av en 

presentation av de hotell studien består av. I det andra kapitlet förklaras vår metod, här presenteras 

vår vetenskapliga ansats, en diskussion om metod följt av vårt genomförande. Sedan presenteras 

material och urval följt av hur vi bearbetat vår data, etiska överväganden och uppsatsens validitet 

och reliabilitet. Det tredje kapitlet är uppsatsens teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

uppsatsen. Kapitlet börjar med en presentation av tidigare forskning inom ämnet, därefter följer 

teorier om internets utveckling, user-generated content, elektronisk Word-of-Mouth och avslutas 

med att sätta detta i ett relationsperspektiv. Kapitel fyra presenterar vår empiri som är resultatet av 

vår undersökning, de tre hotellen presenteras var för sig. Det femte kapitlet är vår analys, där 

kopplar vi samman vår empiri med våra teorier. Det sjätte kapitlet är avslutningen på vår uppsats 

och innehåller de slutsatser vi kommit fram till och förslag på vidare forskning.  
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras de metoder som används i uppsatsen. Kapitlet börjar med en metoddiskussion, sedan 
presenteras valet av metod samt hur tillvägagångssättet har sett ut. Avsnitt gällande etiska överväganden och 
validitet och reliabilitet ingår också i kapitlet.  
 

2.1 Metoddiskussion 

Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka valet av metod i en studie, bland annat 

syfte och frågeställningar. Inför studien behöver forskaren välja hur datainsamlingen till 

undersökningen ska ske samt vilket tillvägagångssätt som ska användas. Forskningsprocessen 

utseende och dess tillvägagångssätt grundar sig i vilken typ av undersökning som ska genomföras 

samt vilken typ av forskningsfrågor som ställs (Veal 2011). Det finns olika typer av 

forskningsfrågor och en uppdelning kan göras mellan beskrivande, förklarande och utvärderande 

frågor som alla har skilda metoder och tillvägagångssätt kopplade till sig (Veal 2011). Vår uppsats 

syfte och frågeställningar är av beskrivande art, då vi fokuserar på att beskriva hur TripAdvisor 

omdömen ser ut, vad de innehåller samt hur hotellens arbete med omdömena ser ut och påverkar 

verksamheten. Detta har lett till att vi förhåller oss till en positivistisk ansats, även om vi inte 

utgår ifrån några hypoteser. Den positivistiska ansatsen förespråkar användning av 

naturvetenskapliga metoder för att undersöka och studera den sociala verkligheten tillsammans 

med alla dess perspektiv. Vad som anses vara en positivistisk inriktning är något problematiskt att 

fastställa då det, beroende på forskaren, kan användas på skilda sätt. För vissa ses positivismen 

som ett filosofiskt ställningstagande som grundar sig i en deskriptiv kategori medan det för andra 

kan ses som ett förenklat uttryck för att beskriva en ytlig form av datainsamling (Bryman 2011). 

Positivismen utgår från grundtanken att forskaren undersöker och ser på ”fenomenet” från ett 

utanför-perspektiv och att mänskliga beteenden förklaras med utgångspunkt i data och 

observationer insamlat av forskaren (Veal 2011).  

 

Tillsammans med diskussionen angående om en kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi ska 

tillämpas i forskningen, så finns även diskussion om vilket vetenskapligt förhållningssätt man ska 

ha. Här får forskaren överväga fördelar respektive nackdelar med de olika synsätten och bedöma 

vilket som anses mest lämpligt för undersökningen (Veal 2011). Forskarens val av vetenskaplig 

inriktning samt metod påverkas av vilken syn på kunskap denne har och vilka ontologiska 

antaganden och frågor som ställs. Enligt Bryman (2011) finns viss betydelse med att ställa de två 

perspektiven, kvalitativ och kvantitativ mot varandra, men att inte heller hålla dem helt isär. En 

undersökning kan innehålla tolkande drag, som är vanligt inom kvalitativ metod, även fast 



	   7	  

undersökningen är genomförd på ett kvantitativt sätt. Det som separerar de två 

tillvägagångssätten från varandra behöver inte vara fast och statiskt utan forskning kan ske 

genom uppvisandet av allmänna drag som tillhör en viss inriktning och även innefatta inslag från 

den andra inriktningen (Bryman 2011).  

 

Turismforskningen grundar sig till stor del i kvantitativ metod. Det är till exempel ett effektivt 

sätt att mäta antalet personer som deltar i en aktivitet eller besöker en turistanläggning. Det 

kvalitativa tillvägagångssättet består av att forskaren använder sig av och fokuserar på ord, de kan 

samlas in på olika sätt, genom till exempel intervjuer eller textanalys. Det som studeras med det 

kvalitativa angreppssättet är ofta individers beteende, attityder eller en specifik situation. Det 

bidrar till att forskningen inte riktar sig till stora populationer, vilket gör att angreppssättet är mer 

anpassat för djupare studier av specifika fall. Inom turismvetenskap kan ibland den information 

som samlas in vara kvalitativ men presenteras i en kvantitativ form (Veal 2011).    

 

Vi är medvetna att den positivistiska ansatsen oftast har en koppling till kvantitativ metod men vi 

har i vår studie valt att utgå ifrån en kvalitativ metod, i form av textanalys samt intervjuer. Vi har 

valt en kvalitativ metod då vi vill undersöka och kartlägga vad som faktiskt skrivs på TripAdvisor 

men utan att kvantifiera materialet och räkna ord, samt att vi genom informativa intervjuer med 

ansvariga på varje hotell fått en bredare och mer beskrivande bild av deras upplevelse av och hur 

arbetet med omdömena ser ut. Hade vi istället valt att ha kvantitativ inriktning på vår studie och 

genomfört till exempel en enkätundersökning anser vi att vi inte hade fått samma typ av 

beskrivande och informativa svar som hade varit relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

Vår studie innefattar även vissa inslag av tolkning, där det främst handlar om att vi sett på det 

insamlade materialet dels som skilda delar men även som en helhet. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) bör forskaren se på helheten utifrån dess delar men även förstå delarna i 

relation till helheten. För att forskaren ska lyckas uppnå detta krävs att förståelse och 

förförståelse läggs till, vilket innebär att förståelse inför texten, som ska analyseras, skapas genom 

uttolkarens förförståelse som grundar sig i tidigare erfarenheter (Alvesson & Sköldberg 2008). I 

vår studie har det insamlade materialet, både från textanalysen men även intervjuerna, i viss grad 

tolkats där vi har pendlat mellan del och helhet men även mellan förståelse och förförståelse. Vår 

egna tidigare kunskap och förförståelse har funnits med i tolkning av materialet och våra 

frågeställningar har använts för att hitta samband mellan del och helhet, alltså mellan 

kommentarerna och respondenternas svar. 
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Att studiens tillvägagångssätt och presentation av empirin, främst gällande textanalysen, kan 

upplevas kvantitativ beror på att vi tagit del av och inspirerats av flera kvantitativa 

undersökningar inom samma område. Dock har vi upplevt att dessa undersökningar inte fullt ut 

har kunnat relateras till vår studies syfte och frågeställningar vilket har lett till att vi undersökt 

andra aspekter av internetbaserade kommentarer och deras påverkan. Genom att vi har adderat 

inslag av tolkning till vårt insamlade material, tillsammans med det ”tekniska” tillvägagångssättet, 

har vi lyckats genomföra en kvalitativ metod som grundar sig i en positivistisk ansats.  

 

I vår uppsats har vi valt att använda oss av kvalitativ metod i form av en textanalys samt 

intervjuer för att få goda underlag till empiri och analys. Den kvalitativa ansatsen innefattar en 

tolkning. För att förstå materialet som ligger till grund för analys måste vi se på materialets skilda 

delar i relation till den kontext materialet är en del av (Johannessen & Tufte 2003). Här nedan 

följer en beskrivning av de två kvalitativa metoder som uppsatsen grundar sig på.  

 

2.2 Textanalys 

Att analysera en text är idag inte bara det skrivna ordet, textbegreppet innefattar de system av 

tecken som skapar en mening och betydelse för mottagaren. Det kan bland annat vara bilder, 

ljud, symboler, kläder och arkitektur. När en text produceras sker det i en kontext med ett 

förbestämt perspektiv och den som tar del av texten tolkar den och skapar sig en bild utifrån sina 

egna erfarenheter (Ekström & Larsson 2010). När vi närmar oss den text som ska tolkas är det 

viktigt att vara medveten om dess komplexitet. Denna komplexitet beror på vilken 

forskningsfråga som finns i grunden, textens karaktär samt vilken textanalysinriktning som 

används. Det blir därför viktigt att det som ska tolkas placeras i rätt kontext (Thurén 2007). I 

textanalys kan en kvantitativ eller kvalitativ inriktning användas. Den kvantitativa inriktningen 

fokuserar på den manifesta innebörden, vad orden faktiskt säger och textens yta. Detta görs 

genom att kvantifiera materialet, koda det utifrån siffror och skapa statistiska tabeller. En 

kvantitativ metod är till för att skapa en mer generell bild av ett ämne. Med en kvalitativ 

inriktning ligger fokus på att hitta ett djup och underliggande meningar i texten, genom att tolka 

texten och skapa teman ska texten förstås. Det här gör att en kvalitativ metod är mer lämpad för 

studier där man vill skapa en djupare förståelse för det specifika fallet (Østbye et al. 2003).  

 

Att använda den kvalitativa textanalysen förutsätter att individen som analyserar texten har ett 

intresse för texten och en vilja att veta något om den. Baserat på analytikerns intresse för texten 
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och lusten till att vilja något med den ställs frågor till den valda texten. Metoden kan förklaras 

som en konversation, analytikern ställer frågorna och texten svarar på dem, analytikerns tidigare 

erfarenheter och kunskap om teorier är en bidragande faktor till de svar som formas. En 

textanalys handlar om att skapa en större förståelse för texten för forskaren och läsaren genom 

att plocka isär texten med frågor och sedan bygga ihop den igen (Østbye et al. 2003). Vi valde en 

kvalitativ inriktning i uppsatsen då vi är mer intresserade av själva innehållet i kommentarerna. 

Det vi vill undersöka är vad som skrivs, hur det skrivs, om de är positivt eller negativt skrivet, 

vilka ord som används och vem som skrivit, mer än att räkna orden som blivit fallet om vi valt en 

kvantitativ ansats. Vi vill se och skapa teman som finns i kommentarerna och utifrån det skapa 

oss en bild om hur dessa är uppbyggda. Vi kommer inte att fokusera på bakomliggande 

maktstrukturer och bakgrundsfakta om de som skrivit kommentarer, det kan annars förekomma i 

en djupare kvalitativ studie.  

 

2.2.1 Genomförande av textanalys  

Innan empiriinsamlingen påbörjades, letade vi efter liknade studier för att få en viss vägledning 

och inspiration till hur vår analys kunde gå till, få idéer till vilka typer av teman vi kunde titta på i 

just vårt material och hur själva insamlingen av materialet kunde gå till. Författaren 

Muchazondida Mkono (2012) har genomfört en netnografisk studie av turisters 

restaurangsupplevelser i Victoria Falls där hon har fokuserat på kundomdömen, denna studie är 

dock kvantitativt inriktad vilket många av sådana här studier är. Vi fann också en artikel skriven 

av Peter Björk och Hannele Kauppinen-Räisänen (2012) som även de har gjort en netnografisk 

studie, de har utgått från TripAdvisor och även denna studie är kvantitativ i sin form. Netnografi 

kan ses som en blandning av metoder och tekniker som kan inkludera innehållsanalys, semiotik, 

hermeneutik och narrativ analys (Björk & Kauppinen-Räisänen 2012). Även om vår studie är 

kvalitativ så bidrog dessa två till att utforma vårt tillvägagångssätt i textanalysen. 

	  
Vi började empiriinsamlingen med att göra vår textanalys först. Detta för att vi ville få en 

kartläggning över hur internetbaserade kommentarer såg ut, och hur de såg ut för just de tre 

hotellen som ingår i vår studie. Det första vi gjorde var att sammanställa 30 kommentarer från 

varje hotell i ett specifikt dokument, vi valde att kopiera kommentarerna direkt från TripAdvisor 

och klistra in dem i ett Word-dokument. Detta för att lättare få en överblick över 

kommentarerna. Vi fortsatte sedan arbetet genom att ett flertal gånger läsa genom alla 

kommentarer från ett av hotellen åt gången utan att göra några speciella noteringar eller likande. 

När vi läst igenom textmaterialet konstruerades ett schema, som innehöll tre lager, som användes 
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när vi sedan analyserade texten. Detta schema bestod av tre lager som vi benämnde med Vem, 

Vad och Hur. Då vår studie är kvalitativt inriktad ville vi hitta så många olika aspekter som 

möjligt att leta efter i kommentarerna, genom att sammanfatta de olika aspekterna Vem, Vad och 

Hur blev det enklare för oss att studera texten och kunna hitta så mycket innehåll som möjligt. 

Varje lager innefattade några underfrågor som vi ställde mot texten. Vi ”tittade på texten” i flera 

omgångar med fokus på ett lager och en fråga i taget.  

 

I det första lagret fokuserade vi på att ta reda på om det var en kvinna eller man som skrivit 

omdömet samt om omdömet var positivt eller negativt formulerat. I nästa lager sökte vi efter 

vilka teman omdömena innehöll, om omdömena innehöll specifika detaljer eller ord som stack ut 

eller om de var allmänt formulerade. I det sista lagret var huvudsaken att se om omdömet 

innefattade rekommendation och om gästen var återkommande eller ville komma tillbaka samt 

att bedöma graden av personlighet i omdömena. Vi sammanfattade varje lager kommentar för 

kommentar där vi skrev utförlig information om varje omdöme. Nästa steg var att ge 

informationen från varje lager en kod för att komprimera materialet. Varje lager och underfråga 

gav vi en kod för att underlätta vårt kommande analysarbete genom att göra 

textsammanställningen mer hanterbar och enklare att överblicka. På så sätt kunde vi snabbt se 

vilka mönster och skillnader som fanns mellan de olika kommentarerna.  

 

Kodschemat såg ut på följande sätt: Kolumn ett är kommentarens namn. Kolumn två (kön) och 

tre (positivt/negativt) motsvarar lager ett, kolumn fyra (tema) och fem (specifik/allmän) 

motsvarar lager två och kolumn sex (Återkommande/Rekommendation) och sju (grad av 

personlighet).  

	  
Figur	  1	  -‐	  Kodschema	  vid	  textanalys	  

	  

2.3 Kvalitativa intervjuer 
Den kvalitativa intervjun kan enligt Brinkman och Kvale (2009) ses som ett hantverk. Detta 

hantverk kräver särskilda färdigheter och användning av det personliga omdömet. Den som 
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genomför intervjun måste dels ha kunskap om ämnet som intervjun kretsar kring men även rätt 

tekniker och metoder för att genomföra intervjun på bästa sätt. Intervjuers öppna uppbyggnad är 

både en tillgång och ett problem i undersökningen. Det finns inga förbestämda tillvägagångssätt 

eller regler för hur intervjuundersökningen ska genomföras, dock finns vissa standardval och 

tekniker när det gäller vilket angreppssätt forskaren bör ha i olika stadier i undersökningen. Det 

är meningen att dessa standardval ska göra det möjligt för forskaren att ta genomtänkta beslut om 

tillvägagångssätt, alternativa metoder och de konsekvenser de olika valen kan ge (Brinkman & 

Kvale 2009). Den kvalitativa intervjun syftar till att få fram beskrivningar av den intervjuades 

vardag för att sedan kunna tolka betydelsen av de fenomen och händelser som beskrivs. 

(Johannessen & Tufte 2003). Det finns flera former av intervjuer, där graden av struktur kan vara 

det som skiljer dem åt. En intervju kan antingen vara strukturerad, som innebär att alla frågor för 

intervjun är bestämda på förväg och ställs i en förbestämd ordning eller ostrukturerad, då har 

intervjun mer formen av ett samtal, där frågorna uppkommer under intervjuns gång. Intervjun 

kan även vara semi-strukturerad vilket innebär att flera ämnesområden och förslag på frågor tas 

fram innan intervjun som används som utgångspunkt under intervjutillfället. Detta ger 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång samt att frågorna kan 

formuleras om beroende på hur respondenten svarar på tidigare frågor (Björklund & Paulsson 

2012). Våra intervjuer har genomförts som semi-strukturerade, vilket innebär att vi innan 

intervjutillfället skapade en intervjuguide som innehöll en lista med teman och generella frågor att 

förhålla sig till under intervjun. Den semi-strukturerade intervjun anser vi vara lämplig till våra 

frågeställningar och att vi genom intervjuerna kan få breda och personliga beskrivningar av hur 

hotellens verksamhet påverkas av internetbaserade omdömen samt hur de arbetar med dessa.  

 

2.3.1 Genomförande av intervjuer  

Nästa steg i vår empiriinsamling var att genomföra intervjuerna med studiens utvalda hotell. Vi 

mailade intervjuguiden till respondenterna i förväg så att de hade en möjlighet att förbereda sig 

inför intervjun. Intervjuerna genomfördes som semi-strukturerade vilket innebar att vi innan 

intervjutillfället konstruerade en intervjuguide som innehöll frågeområden att utgå ifrån under 

intervjun. Frågeområdena tre var Bakgrund, Arbete med TripAdvisor och Elektronisk Word-of-

Mouth, (se Bilaga 1) varje område hade en rad frågor kopplat till sig. Under intervjuns gång 

ändrades ibland ordningsföljden på frågorna beroende på hur respondenten svarade på tidigare 

frågor. Vi deltog båda två vid varje intervjutillfälle, men där en av oss var mer fokuserad på att 

agera som intervjuare och den andre fanns med som stöd och kunde till exempel hjälpa till med 

att ställa följdfrågor och föra anteckningar. Tid och plats för intervjuerna bestämdes av 
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respondenterna själva. Alla tre intervjuer ägde rum direkt på plats på varje hotell och intervjuerna 

varade mellan 30-45 minuter. De två första intervjuerna ägde rum den 27 april och den tredje 

intervjun den 28 april. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon och de inspelade 

intervjuerna transkriberades sedan. 

2.4 Urval och material  
Själva urvalsprocessen började med att vi undersökte vilka hotell i Karlstad som fanns 

representerade på TripAdvisor, alltså vilka hotell det fanns omdömen om. Utefter detta valde vi 

att skicka ett mail till tio stycken av dessa hotell. Mailet innehöll en beskrivning av vår uppsatsidé 

samt en förfrågan om att ställa upp på en intervju. Vi fick ganska snabbt svar från några av 

hotellen att de tyvärr inte kunde medverka på grund av tidsbrist. Efter drygt en vecka hade vi fått 

svar från tre stycken hotell som var villiga att samarbeta med oss och ställa upp på intervjuer. 

Svaren vi fick kom från två hotelldirektörer samt en bokningschef. De tre hotellen vi fick kontakt 

med är av varierande storlek, finns i olika koncerner och har funnits på TripAdvisor olika länge.  

 

När vi sedan utförde urvalet av kommentarer från TripAdvisor valde vi att utgå ifrån det hotell 

som hade minst antal kommentarer, vilket var 30 stycken på dagens datum 2015-03-30. Vi tog 

den översta kommentaren den 30/3 och räknade sedan 30 kommentarer bakåt från varje hotells 

TripAdvisor-sida. Alla 30 kommentarer från varje specifikt hotell kopierade vi och satte in i tre 

separata dokument. Dessa tre textdokument fungerade sedan som vårt analysmaterial. Det 

empiriska materialet som vi har samlat in består av 90 kommentarer från de tre hotellen. 40 

stycken av kommentarerna är skriva av män, 38 stycken är skrivna av kvinnor och 12 stycken är 

skrivna av personer som vi inte har kunnat avgöra om det är en man eller kvinna som skrivit. 

Detta på grund av att TripAdvisor-profilen inte tydligt visar genom användarnamn och bild vilket 

kön det är som skrivit.  

 

2.5 Bearbetning av data  
Enligt Kvale (2002) finns det två huvudsakliga syften med dataanalysen, det ena är att 

komprimera, systematisera och ordna datamaterialet så att det blir möjligt att analysera och det 

andra handlar om att utveckla tolkningar av och perspektiv på den information som materialet 

innehåller. Bearbetningen av data började redan i samband med själva insamlingen. Då vi redan i 

textanalysen bearbetat och komprimerat materialet, underlättade det vårt vidare arbetet med att 

presentera omdömena i empiriavsnittet. Utifrån kodschemat kunde vi lyfta fram de centrala 
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teman och den information som sammanfattar det totala materialet. Det är inte varje enskild 

kommentar som presenteras utan en helhet av kommentarerna. Vissa citat som var typiska för 

textmaterialet lyftes fram och materialet presenteras hotellvis.  

 

Våra transkriberade intervjuer skrevs ut och materialet lästes igenom flera gånger för att hitta 

teman som skildrar materialets huvudsakliga innehåll i relation till våra frågeställningar (Starrin & 

Svensson 1996). Efter att ha läst igenom materialet kom vi fram till att två viktiga teman syntes, 

dessa var hotellets operativa arbete med TripAdvisor samt påverkan av e-WoM. De centrala 

delarna i texterna markerades och sammanfattades sedan i empiriavsnittet. Även ur 

intervjumaterialet lyftes citat fram som talar för temat.  Vid bearbetningen av materialet och inför 

kommande analys användes vår hermeneutiska ansats i hög grad då vi både fick se på delar av 

materialet separat, men även på delarna i relation till helheten.  

 

2.6 Etiska överväganden 

I en vetenskaplig undersökning är det viktigt att fundera över och ta hänsyn till vissa etiska 

aspekter. Bryman (2011) nämner fyra etiska principer som vi som forskare bör ta hänsyn till. Det 

första är informationskravet vilket innebär att undersökningens berörda individer ska bli 

informerade om studiens syfte och få upplysning om att deras deltagande är frivilligt. Nästa 

princip är samtyckeskravet som handlar om att deltagarna själva ska lämna sitt godkännande för 

att delta i undersökningen. Det tredje är konfidentialitetskravet, de uppgifter som finns om 

deltagarna ska behandlas på ett säkert sätt, så att utomstående personer inte kan komma åt 

uppgifterna. Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att det material som samlats in 

enbart är till för undersökningen (Bryman 2011). Vid intervjutillfällena har vi vid inledningen av 

samtalet presenterat oss själva och tanken med vår studie. Samtliga respondenter tillfrågades även 

om och hur vi fick använda deras riktiga namn och titel i uppsatsen. Vi fick godkännande av 

respondenterna att använda deras namn och titel och eftersom att intervjuerna till stor del varit 

informativa i sitt slag så anser vi inte att de innehåller känslig information vilket har lett till att 

deras namn används i empirin. De bad inte själva om att få vara anonyma. 

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns vissa kriterier för bedömning av undersökningar. Två 

av dessa är validitet och reliabilitet. Kriteriet validitet handlar om undersökningens giltighet och 



	   14	  

att man mäter det man avser att mäta och ingenting annat (Østbye et al. 2004). Det material och 

data som samlas in ska vara relevant för undersökningens syfte samt frågeställningar, det är även 

centralt att valet av metod är anpassat till att besvara dessa (Larsen 2009).  Vi når en hög validitet 

då vår undersökning består av två olika kvalitativa insamlingsmetoder, en så kallad triangulering, 

där vardera metod stärker varandras svagheter (Østbye et al. 2004). Genom att kombinera två 

insamlingsmetoder kan vi studera fenomenet utifrån två perspektiv. Vi menar att vi genom detta 

metodval kan bidra till att skapa en förståelse och en bra bild över hur fenomenet ser ut, både 

utifrån innehållet i de skrivna kommentarerna men även med hjälp av det insamlade materialet 

från våra intervjuer. 

 

Begreppet reliabilitet handlar istället om den tillförlitlighet som finns i undersökningen. För att 

uppnå en hög reliabilitet ska det vara möjligt att utföra studien igen och den ska ge samma 

resultat som tidigare. Begreppet innefattar alltså vilken data som används, hur data samlas in och 

hur den tolkas och analyseras. Forskare strävar efter att uppnå en hög reliabilitet (Johannessen & 

Tufte 2003). Genom att tydligt beskriva vårt tillvägagångssätt ökar vi studiens tillförlitlighet. 

Ytterligare sätt att stärka reliabiliteten i vår studie är att intervjuerna spelas in, sker ansikte mot 

ansikte samt att vi hade möjlighet att ställa kontroll- och följdfrågor vid varje intervjutillfälle. Då 

vi spelat in intervjuerna fanns god möjlighet för att gå tillbaka och säkerställa vissa osäkerheter.  

Den semi-strukturerade intervjun anser vi vara lämplig till våra frågeställningar och att vi genom 

intervjuerna kan få breda och personliga beskrivningar av hur hotellens verksamhet påverkas av 

internetbaserade omdömen samt hur de arbetar med dessa. Inför varje intervju presenterade vi 

oss själva för våra intervjupersoner, vad syftet med vår undersökning är samt hur materialet 

kommer att analyseras och användas. 

 

Att vi är två individer som genomför denna studie ser vi som en styrka. Både insamling, tolkning 

och analys av empiri stärks genom att vi är två som tittar på materialet. Vi har båda varit 

närvarande och delaktiga vid alla tre intervjuer och tillsammans varit uttolkare av textmaterialet 

som ligger i grund för studien.  

 

 
	  
	  
	  
	  



	   15	  

3. Teoretiska utgångspunkter 
Här nedan kommer uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. Avsnittet inleds med en presentation av 
forskningsläget inom området följt av teorier som rör utvecklingen av internet, user-generated content och hur detta 
bidragit till att Word-of-Mouth har utvecklats till elektronisk Word-of-Mouth. Kapitlet knyts samman genom 
relationsperspektivet och avslutas med en analys av det teoretiska ramverket.  

 

3.1 Forskningsläget 
Den tidigare forskningen inom user-generated content och turism handlar om motiven till att 

skriva och publicera omdömen, vilken grad av tillförlitlighet kommentarer har samt hur individer 

läser och påverkas av andra i sina beslut angående resan. Det finns även mycket publicerat som 

handlar om internets utveckling och i hur stor grad sociala medier påverkar inom turismen. Den 

mesta av forskningen är också kvantitativ vilket gör att det finns en lucka gällande vad 

internetbaserade omdömen faktiskt innehåller på ett djupare plan. Den kvantitativt inriktade 

forskningen fokuserar mer på ofta återkommande ord, antal ord, hur ofta personer skriver och så 

vidare. Den forskning vi funnit har inte samma fokus som vår uppsats men har bidragit till att vi 

hittat teorier och metoder som vi anser passa i vårt arbete. Vi har hittat mycket internationell 

forskning men har inte funnit någon på nationell nivå. Här nedan presenteras studier som 

representerar det aktuella forskningsläget och som går att sätta i relation till vår studie.  

 

I artikeln Managing a Hotel´s image on TripAdvisor, skriven av Peter O´Connor (2012), fokuserar 

forskaren mycket på fenomenet webb 2.0 och den växande trenden user-generated content. I 

artikeln menar O´Connor att besök på sajter som TripAdvisor är en viktig del i processen från 

informationssökning om ett specifikt hotell till att en vistelse bokas/köps. O´Connor har genom 

en innehållsanalys hittat vanliga faktorer till tillfredställelse och missnöje bland de som lämnar 

omdömen, han har också upptäckt att det finns hotell som aktivt hanterar sitt egna rykte på 

TripAdvisor genom att själva lämna anonyma kommentarer. Resultaten författaren har kommit 

fram till handlar mycket om vilka ord som används och hur ofta förekommande de är i 

kommentarerna. Ofta återkommande teman är rum, frukost, personal och läge. Resultatet visar 

även att läget är det mest uppmärksammade temat, och det tas upp i kommentarerna både ur 

positiv och negativ aspekt. Vissa gäster anser att det är just läget som bidrar till en positiv 

upplevelse medan andra hävdar att det är på grund av läget som upplevelsen blir sämre. Vidare 

innehåller de positiva kommentarerna information om service, hotellets renlighet, komfort samt 

kvalitet på frukost. De missnöjda gästerna fokuserar sina omdömen på temperatur på rummet, att 
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det är lyhört på rummen och skillnad i servicenivå. Studiens resultat visar även på den snabbt 

växande trenden och användandet av user-generated content och vilken dragningskraft detta har 

bland resekonsumenter. O´Connor hävdar att den ökande förekomsten av user-generated 

content bidrar starkt till att påverka andra resekonsumenter i beslutsprocessen. Vi är medvetna 

om att artikeln har ett annat fokus än vår uppsats, men vi menar att artikeln är relevant ur ett 

teoretiskt perspektiv eftersom den lyfter upp centrala begrepp som webb 2.0 och user-generated 

content på ett bra och övergripande sätt.  

 

Ytterligare en artikel som vi funnit är Hotels responses to online reviews: Managing consumer dissatifiction 

av Yi Zhang & Camilla Vásquez (2014). Några av nyckelorden i artikeln är klagomål online, 

hotellomdömen på TripAdvisor och hur hotellen hanterar rykten (reputation management). Som 

artikelns titel anspelar på handlar den om hur hotell hanterar och besvarar de omdömen som 

gäster lämnat på TripAdvisor för att tillfredsställa deras missnöje med vistelsen. Författarna 

kommer fram till att det finns olika typer av kategorier gällande svaren som hotellen lämnar. 

Dessa kategorier beskriver hur svaren är formulerade. Svaren från hotellets sida kan vara i form 

av uttryckt tacksamhet gentemot gästen, att hotellet ber gästen om ursäkt för uppstådda problem, 

att hotellet lyfter fram och bevisar på förbättring samt att hotellen kan be gästen att kontakta dem 

vidare om gästen fortfarande inte är nöjd. Ytterligare ett resultat i studien handlar om graden av 

personlighet i de svar som ges, om de kommentarer som besvaras av hotellet skrivs under med 

personens namn och titel eller om de undertecknas med något mer allmänt såsom företagets 

namn. Zhang & Vásquez slutsatser handlar mycket om vilken reaktion och förväntning som 

gäster har på de svar som hotellen ger, de menar att en stor andel av de som lämnar omdömen 

förväntar sig ett svar och att gästen förväntar sig ett svar som är riktat till just denne. Det 

innefattar även vikten av att besvara kommentarerna på ett sätt så att andra gäster ska reagera 

positivt, att de ser att hotellet har tagit sin gäst på allvar och besvarat den. Denna artikel har varit 

användbar i vår uppsats gällande hotellens perspektiv. Vi har kopplat artikeln till uppsatsens syfte 

och frågeställningar som handlar om hur hotell i Karlstad arbetar med att hantera kommentarer 

de får. Det vi behöver tänka på är att artikeln är riktad mot marknaden i Kina, vilken är både 

större än den marknad vi kommer att fokusera på och att kulturen är en annan.   

 
Författarna Zheng Xiang och Ulrike Gretzel (2010) har genomfört en studie som handlar om 

sociala mediers roll i informationssökning gällande resor. Undersökningen handlar i detta fall om 

användandet av sökmotorn Google. Författarna använder sig av en forskningsdesign som 

innebär att de försöker att kartlägga hur resenärer går tillväga när de söker information i samband 

med sin planering av en resa. Studien bekräftar den ökade betydelsen av sociala medier inom 
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turismen online. Artikeln innehåller även en diskussion om innebörden av turismmarknadsföring 

och nya strategier för att lyckas med marknadsföring på internet. Enligt författarna är 

turistindustrin informationsrik och därför är det viktigt för aktörer inom industrin att förstå de 

förändringar som sker både teknologiskt men även gällande konsumenters beteende. 

Förändringarna kommer att påverka distributionen och tillgänglighet av reserelaterad 

information.  I denna artikel belyser författarna hur internet har kommit att påverka turismen och 

hur det genom webb 2.0 blivit enklare för individer ta del av och sprida information som de 

själva skapat, det så kallade user-generated content som tas upp i uppsatsens teoriavsnitt här 

nedan.  

 

3.2 Webb 2.0  

Vi har pratat om begreppet webb 2.0 sedan början av 2000-talet då den första vågen av det 

kommersiella internet kraschade. Konceptet och begreppet webb 2.0 blev känt under en 

konferens i San Fransisco där bland annat Tim O´Reilly och John Battelle deltog, dessa två är 

starkt kopplade till begreppet och ligger bakom begreppets popularitet och spridning. De 

lyckades definiera konceptet för en allmän publik, göra det förståeligt och hanterbart (Funk 

2009). 

 

Efter att World Wide Web introducerats 1991 ökade användandet kraftigt, media 

uppmärksammade företeelsen, flera företag tog fram nya affärsplaner och aktiemarknaden 

värderades om. Förändringen av internet, från att ha varit statiska webbsidor, skedde tack vare 

utveckling av nya mjukvaruprogram som möjliggjorde att webbsidor kunde uppdateras mer 

frekvent och snabbare samt att de kunde innehålla en större mängd information. Internet som 

fenomen blev en stor intäktskälla för många företag under den här perioden. Under denna period 

benämns internet även med webb 1.0 (Funk 2009). Utvecklingen av internet stannade inte här 

under början av 2000-talet utan fortsatte framåt, allt fler internetsidor och möjligheter för dess 

användare skapades och en ny internetera fanns framför oss. 

 

Webb 2.0 kan beskrivas som den uppgraderade, förbättrade och moderniserade versionen av 

World Wide Web som vi idag använder oss av. Denna förbättring innefattar allt från den 

explosion av sociala nätverkssidor som skett till den utveckling av nya interaktiva program som 

finns online, men den innefattar även specifik programmering och bakomliggande teknologier 

som gör den nya webben möjlig att hantera och använda. Webb 2.0 kan ses som en social 



	   18	  

transformation som har gett de vanliga användarna en större kontroll över det innehåll som finns 

på internet samt att de har getts en större möjlighet till interaktivitet. Den nya webben är 

snabbare och mer interaktiv än sin föregångare webb 1.0, vilket har lett till att ett rikt 

medieinnehåll och olika webbsidor kan spridas. Att streama musik och film, spela online-spel, 

lyssna på podcast och så vidare är nu en del av vår vanliga onlineupplevelse (Funk 2009). Webb 

2.0 har en betydande påverkan hur individer skapar, utbyter och använder information på 

internet (O´Connor 2010).  

 

Relationen mellan internets utveckling och turism syns tydligt i och med ökningen av 

turismprodukters närvaro på internetmarkanden. Turismnäringen är beroende av att olika former 

av information kan kommuniceras mellan producent och konsument och detta har blivit enklare 

genom utvecklingen av internet till webb 2.0 (Hanefors & Mossberg 2007). Utvecklingen av 

internet till att blir mer gemensamt har lett till att nya former av interaktion kan ske ur turistens 

perspektiv. Tack vare webb 2.0 kan turismens verklighet förmedlas genom personliga 

erfarenheter och reflektioner från turisten och inte enbart representeras utifrån 

turismverksamheterna (Munar et al. 2013).  

 

3.3 User-generated content  
Utvecklingen av internet till webb 2.0 har medfört att en mängd positiva förändringar har skett ur 

en rad aspekter. En av dessa förbättringar handlar om nya och mer effektiva sätt att 

kommunicera, få ut information och att göra affärer på har skapats. Där en av de främsta 

fördelarna är den tillgång till information som är skapad av vanliga konsumenter och 

internetanvändare som nu existerar. Tidigare har informationen på internet kontrollerats och 

hanterats av företag och organisationer, de har bestämt vilken typ av information som ska 

presenteras och konsumeras, men detta har nu ändrats, och konsumenterna har nu getts en större 

kontroll. Som konsumenter förlitar vi oss inte längre på att företag publicerar den information 

som eftersöks, utan vi förlitar oss allt mer på den dynamiska och aktuella informationen som 

andra konsumenter förser oss med. Denna form av användarskapat innehåll kallas user-generated 

content (UGC) och är en central del inom webb 2.0 (O´Connor 2010). User-generated content 

definieras av Daugherty, Eastin och Bright (2008) som medieinnehåll som skapats eller 

producerats av allmänheten snarare än genom betalda yrkespersoner och som främst distribueras 

på internet.  
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Tack vare webb 2.0 har UGC ökat markant genom åren och ger makten till enskilda personer att 

lämna digitala spår. De har i och med teknologiska förbättringar möjlighet att uttrycka sina 

åsikter, lämna omdömen och berätta om sina erfarenheter gällande produkter och tjänster som de 

tagit del av. På sociala nätverk som till exempel Facebook, TripAdvisor och Twitter finns 

mängder av information som är producerad av just konsumenterna själva. UGC kan beskrivas 

som ett kreativt skapande som publiceras på allmänt tillgängliga webbsidor, utan att ha en direkt 

koppling till en ekonomisk vinning för den som publicerar information. Detta kan även ses som 

en form av elektronisk ryktesspridning (se WoM/e-WoM). Inom turism- och servicesektorn 

används UGC av konsumenter flitigt, både som ett sätt att dela med sig av information men även 

som informationskälla där turister söker information som en del i sin beslutsprocess inför en 

resa. Information skapad och publicerad av andra konsumenter anses av andra vara mer 

uppdaterad, informativ och pålitlig (Weilin & Stepchenkova 2014). 

 

3.4 Från WoM till e-WoM 

Word of Mouth (WoM) har varit ett verktyg för marknadsföring sedan 1900-talet och innebär att 

människor kommunicerar med varandra och sprider information om ett köp de gjort. Det 

handlar om information som går från en kommunikatör till en mottagare och som uppfattas av 

mottagaren som att det inte är kopplat till reklam för ett märke, produkt eller service. Forskning 

inom området har visat att WoM påverkar konsumentens köp mer än något annat traditionellt 

reklamverktyg (Kietzmann & Canhoto 2013). Informationen som produceras av konsumenterna 

kopplas inte till några ekonomiska vinningar eftersom det inte är något företag som direkt tjänar 

pengar på den. Det finns ett antal frågor som är till för att skapa förståelse för hur begreppet 

fungerar. Första frågan handlar om varför konsumenter sprider WoM. Enligt Westbrook (1987) 

refererad i Litvin et al. (2008) handlar det om känslor för det som konsumerats, negativa och 

positiva erfarenheter som uppstått i samband med produkten. Att få uttrycka sina erfarenheter, 

positiva som negativa, är viktigt för konsumenter eftersom att det är lättare än att hålla sina 

känslor för sig själv. Den andra frågan är vilket ursprung har WoM. Det kan komma från 

konsumenter som är aktiva användare av produkter inom ett specifikt produktområde men det 

kan även vara ”early adopters”, de som är först ut att prova produkten och kan ses som källan till 

uppkomst och betydelse av WoM. Tredje frågan handlar om vilka variabler som påverkar hur 

informationen förmedlas genom WoM. Det kan bero på hur konsumenten blir bemött av 

producenten. Vid konsumtion av en service eller en produkt som är en tjänst spelar producentens 

attityd och inställning till konsumenten roll, ett negativt bemötande ger negativt WoM och ett 

positivt bemötande skapar positivt WoM. Den sista frågan handlar om vilka de förväntade 
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resultat är som kommer från WoM. Genom att positiv WoM sprids finns en tydlig koppling till 

att produkter säljer mer och med negativ att det säljer mindre. Det påverkar också konsumenters 

lojalitet och relation till företaget (Litvin et al. 2008). 

 

Tidigare definierades WoM endast som kommunikation vilket skedde ansikte mot ansikte om 

produkter och företag. Begreppet breddades på 1960-talet och fick då även innebörden att 

inkludera all information som sprids om ett företag gällande användning och karaktärsdrag för 

produkter och servicen hos säljarna. Westbrook (1987) menar att kommunikationen var 

interpersonell, mellanmänsklig, att den sker mellan människor, även om den skedde genom 

massmediala kanaler från producenter till konsumenter. Som ett resultat av internetutvecklingen 

till webb 2.0 där personliga erfarenheter och värderingar går att dela på ett lättillgängligt och 

enkelt sätt påverkar konsumenterna vilken information som ska delas och hur den ska 

framställas. Ytterligare en positiv konsekvens av internetutvecklingen handlar om de nya 

plattformar för kommunikation som uppkommit och som ger möjlighet för både producent och 

konsument att dela information och åsikter. Denna kommunikation sker mellan företag och 

konsument samt mellan konsument till konsument. Detta har medfört att den traditionella typen 

av WoM har flyttats till webben och blivit elektronisk Word-of-Mouth (e-WoM) (Litvin et al. 

2008). 

 

E-WoM definieras enligt Kietzmann och Canhoto (2013) som:  

 

EWoM refers to any statement based on positive, neutral, or negative experience made by potential, 

actual, or former consumers about a product, service, brand, or company, which is made avaliable to 

a multitude of people and institutions via the Internet (throuh websites, social netwoks, instant 

message, newsfeeds…). (Kietzmann & Canhoto 2013, s.47-48). 

 

Med utgångspunkt i Westbrooks (1987) definition av WoM, kan e-WoM förklaras som den 

information som förmedlas till konsumenter genom internetbaserad teknologi, den information 

som är relaterad till användning och egenskaper hos varor, tjänster eller säljare. E-WoM 

inkluderar kommunikationen producent till konsument och konsument till konsument och detta 

är tydligt skiljt från vanlig massmedial kommunikation. I och med att e-WoM har utvecklats har 

också möjligheter och utmaningar vuxit, enkelheten att komma åt information och de låga 

kostnaderna för att producera information gör att det genom e-WoM går att nå ut till enormt 

stora grupper av konsumenter. Den utvecklade teknologin gör även att det går att ha kontroll 

över fler typer av kommunikationsformer. Ett problem med e-WoM är den anonymitet som 
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uppstår, producenten av informationen kan välja att vara anonym och det i sin tur kan leda till att 

det avsiktligt skrivs vilseledande och felaktig information (Litvin et al. 2008).  

3.4.1 Olika typer av e-WoM  
 

 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Figur	  2	  -‐	  Olika	  typer	  av	  e-‐WoM	  kanaler	  

(Litvin et al. 2008, s.462). 
 

I modellen ovan ges exempel på flera typer av e-WoM kommunikation. Spridning av 

kommunikation kan ske från en-till-en, en-till-flera eller flera-till-flera beroende på i vilken kanal 

e-WoM uttrycks. De tidsmässiga aspekterna handlar om att kommunikationen inte alltid sker i 

realtid, konversationen är inte tidsmässigt synkroniserad utan interaktionen mellan personer kan 

ske vid olika tidpunkter, alla behöver inte var online samtidigt, alltså asynkrona. E-mail som 

verktyg är en en-till-en kommunikation som sker asynkront. Genom mailutskick kan hotell- och 

andra turismverksamheter på ett effektivt sätt kommunicera med sina tidigare och potentiella 

gäster. Det är både en utmaning och en nödvändighet att hålla dessa maillistor uppdaterade. 

Verksamhetens hemsida fungerar som en-till-flera kommunikation. Här kan verksamheten inte 

bara dela med sig av information utan även skapa ett intresse hos den potentiella gästen att vilja 

ta reda på mer om produkten/tjänsten som i sin tur resulterar i ett besök. Genom att låta 

besökaren ta del av nöjda tidigare gästers utlåtanden skapas e-WoM utifrån verksamhetens egen 

hemsida (Litvin et al. 2008). 

 

Även recensionssidor är asynkrona och ingår i en-till-flera kategorin. Recensionssidorna är 

plattformar där företag får ta del av konsumenters feedback, i både positiv och negativ form. De 

ger verksamheterna en möjlighet att förklara och besvara de recensioner som finns. Vidare kan 

dessa plattformar ge möjlighet att uttrycka sin omtanke gentemot missnöjda gäster. Enligt Bansal 
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& Voyer (2000) bör verksamheter ta hänsyn till att recensionerna inte är en representativ bild av 

det totala kundunderlaget som finns. De som oftast yttrar sig på sådana sidor är de som skriver 

antingen mycket gynnsamt eller mycket negativt mot tjänsten (Bansal & Voyer 2000). Utifrån de 

olika typerna av ryktesspridning kan e-WoM, fungera som mått på graden av nöjdhet och lojalitet 

gentemot företaget och kan bli till en bidragande faktor för en starkare relation mellan 

konsumenten och företaget (Mossberg & Sundström 2011). 

 

3.5 Relationsperspektivet 
Vikten av relationsmarknadsföring har uppkommit som ett resultat av att samhället är mer 

tjänsteorienterat (Gummerson 2002). Inom tjänstesektorn finns relationer med som en central 

aspekt och vi kan se på dessa relationer som en process. I mötet mellan tjänsteverksamheten och 

dess kund sker en slags interaktion och kommunikation. Det kan räcka med ett enda möte eller 

en kontinuerlig kontakt för att denna relation ska uppstå. Det krävs att kunden känner att 

företaget har något speciellt och värdefullt att erbjuda för att relationen ska bli till. Det är av stor 

vikt att företag inom tjänstesektorn arbetar med att skapa bra relationer till sina kunder, att de 

kan hantera dessa på ett bra sätt kan bli ett lönsamt tillvägagångssätt för verksamheten (Grönroos 

2007). Själva arbetet gällande relationen handlar om att skapa och bibehålla lönsamma 

kundrelationer som grundar sig i kundvärde och tillfredsställelse. Här arbetar företagen med att 

behålla sina kunder, strävar efter att göra kunderna nöjda efter varje kontakt och försöker få dem 

att köpa ännu mer av företaget. Vad som gör en kund nöjd och tillfredsställd är högst individuellt 

och det har koppling till vilka förväntningar som kunden har och hur dessa i sin tur uppfylls av 

företaget. Denna kundnöjdhet resulterar i ett förtroende, och fler nöjda kunder bevisar att 

företaget är seriöst och duktiga på att sätta sina kunder som högsta prioritet (Mossberg & 

Sundström 2011).  

 

Vad som anses som en relation eller hur stark en relation är kan vara problematiskt att fastslå. Ett 

sätt att definiera när en relation har utvecklats är att mäta hur många gånger kunden i fråga har 

genomfört ett ”köp” från ett specifikt företag, men att enbart se på frågan utifrån detta är 

begränsande. En relation är starkt relaterat till attityd, det handlar inte enbart om kundens 

köpbeteende, utan även om att kundens hjärta och tanke ska finnas hos företaget och 

utvecklingen av relationen är inget som bara uppstå utan den måste förtjänas av företaget. 

Relationen kan se som en process som är ständigt pågående. Det är inte bara under själva utbytet, 

av tjänster och varor, som relationen finns utan den existerar tiden där i mellan också. Att 
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använda konsumenters individuella attityd för att mäta lojaliteten gentemot företaget kan göra att 

potentiella konsumenters attityd till företaget påverkas.  Tidigare erfarenheter och upplevelser av 

ett företags tjänster, men även attityden till företaget, kommuniceras från en konsument till den 

potentiella nästkommande konsumenten och på så sätt blir WoM och e-WoM centrala delar av 

relationen återigen (Grönroos 2007).  

 

3.5.1 Kommunikationscirkeln  

Enligt Grönroos (2007) är det betydande för företag inom tjänstesektorn att förstå WoM i en 

relationskontext. Ser vi på detta ur en potentiell konsuments perspektiv så är en person som har 

egna erfarenheter av tjänsteverksamheten/företaget en objektiv informationskälla. 

Kommunikationscykeln består av fyra delar och förklarar hur WoM kommuniceras. En potentiell 

kund utvecklar vissa förväntningar, och bestämmer sig eventuellt för att genomföra ett köp. 

Dessa förväntningar kan vara baserade på vad tidigare kunder har för åsikt om och vad de sagt 

gällande tjänsten eller företaget. Nästa steg är själva interaktionen med företaget, här kan det 

handla om de anställdas sätt att leverera tjänsten. Genom interaktionen formas sedan kundens 

totala erfarenhet som kan komma att avgöra om kunden kommer att sprida sin upplevelse vidare 

till andra. Modellen kan ses som ett slags cykliskt förlopp som ständigt upprepas (Grönroos 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Grönroos 2007, s.309). 

 

 

Figur	  3	  -‐	  Kommunikationscykeln	  
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3.6 Analys av det teoretiska ramverket 
	  
Presentationen av forskningsläget används som en grund för de valda teorierna men även som en 

utgångspunkt för vårt analyskapitel. Där de tre artiklarna har använts för att koppla ihop 

uppsatsens teorier med det empiriska materialet. Artiklarna valdes då de har kopplingar till 

studiens frågeställningar och kompletterar varandra från olika perspektiv för uppsatsens syfte.   

 

Webb 2.0 är skrivet som en bakgrund som ska ge förståelse till läsaren inför fenomenet e-WoM 

och dess påverkan. Webb 2.0 har bidragit till den utveckling som skett gällande internetbaserade 

omdömen och att user-generated content fått den kraft det idag har för turistens val av resmål 

och upplevelse. De två avsnitten, webb 2.0 och UGC, kan därför kopplas till den första 

frågeställningen om hur ryktesspridningen sker på internet och till de omdömen som används i 

studien. Innehållet på TripAdvisor är skapat av tidigare gäster och potentiella gäster tar del och 

påverkas av detta innehåll.  

 

Teorin om e-WoM sätts i relation till de intervjuer som utförts och besvarar uppsatsens andra 

frågeställning gällande hur hotellets arbete med omdömena ser ut. Detta genom en förklaring till 

begreppet och hur kommunikation av det här slaget sker. Teorin kopplas även till den sista 

frågeställningen om vilken påverkan e-WoM har på hotellen och respondenternas svar angående 

detta, eftersom att hotellen och deras gäster använder sig av kommunikationssättet som modellen 

visar på.  

 

Relationsperspektivet binder samman de tidigare teorierna genom en modell som innefattar de 

stadier som en turist går igenom, i ett cyklist förlopp. Förloppet inkluderar att ta del av den e-

WoM som finns på TripAdvisor, skapa en uppfattning om resmålet, interaktionen under besöket 

och att utvärdera sin resa och lämna ett omdöme till nästkommande gäst. Modellen knyter 

samman svaren från intervjuerna och textanalysen. Hotellets perspektiv på hur relationer skapas 

kommer fram genom studiens intervjuer och vilken relation gästen har till hotellet syns i de 

omdömen som analyserats.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet redogör vi för det empiriska materialet. Empirin presenteras utifrån varje hotell var för sig, där 
textanalysen kommer först följt av intervjun.  

 

4.1 Scandic Winn 

4.1.1 Vad skriver gästerna? 

Av de 30 omdömen vi har analyserat från Scandic Winn är elva stycken skrivna av män, tolv av 

kvinnor och resterande är skrivna av personer där det inte gått att utläsa om det är en man eller 

kvinna. 16 av kommentarerna har ett positivt innehåll och gästen i fråga är nöjda med sin vistelse 

på hotellet, de övriga omdömena består av negativt innehåll.  

 

Service och personalen är de teman som nämns flest gånger och är återkommande i större delen 

av kommentarerna. Temat är återkommande i båda de positiva och negativa omdömena. I en 

kommentar skrivs det om att personalen i receptionen ger god service men i en annan att de var 

otrevliga. Ett exempel på en gäst som varit nöjd med personalen uttrycker sig ”Mycket trevlig 

personal”. I en av kommentarerna pekas personal ut, detta genom att personen som skrivit 

omdömet tydligt beskriver att det var en man som arbetade i receptionen. Genomgående för vad 

som skrivs om personalen är det den service de ger och vilket bemötande gästen fått som nämns 

i omdömena.  

 

Läge är också ett tema som är återkommande och nämns i drygt hälften av kommentarer. Det 

förekommer bara som en positiv aspekt i omdömena och de fokuserar på hur hotellet ligger i 

förhållandet till centrum och avståndet till Klarälven. I ett omdöme beskrivs det av en gäst som 

”Lugnt läge nära finna promenadområden”.  

 

Frukost återkommer i hälften av omdömena och finns i positiva och negativa former, någon 

tycker att frukosten håller en okej Scandicstandard, en annan att den är dålig och saknar många 

standardtillbehör medan en tredje tycker att den är toppen. Exempel från omdömena är ”Vistelsen 

avslutades med bra, men ordinär, frukost” och ”stor och fin frukostbuffé”.   

 

Rummens standard är ett tema som också förekommer i hotellets omdömen, det sker i nästan 

hälften av kommentarerna. Det framkommer också i kommentarerna att hotellet är under 

renovering och det kopplas till teman som renovering, rummets standard, störning och städ. En 
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del av omdömena trycker på hur mycket hotellet är i behov av renovering. Andra beskriver hur 

den pågående renoveringen stört deras vistelse eller att den gjort besöket till det bättre för att det 

fått ett nyrenoverat rum. Andra teman som också nämns men inte i samma utsträckning är bland 

annat komfort, inredning, bar, relax och pris. I hotellets omdömen finns återkommande gäster, 

de som vill återkomma och de som rekommenderar andra att besöka hotellet i sju stycken av 

dessa.  

 

Omdömena har alla olika grader av personlighet, det finns ordval, personliga referenser och 

specifika detaljer som gör att större delen av kommentarerna blir personliga. Åtta stycken av 

kommentarerna har inga personliga aspekter. Resterade av dem har en viss grad av personlighet, 

det vill säga att de använder sig av personliga referenser som att skriva vi eller jag, använder ord, 

förkortningar eller symboler som kan kopplas till en individ. Exempel på det är kommentarer 

som: 

”Det bästa med min vistelse var fantastisk personal och en god natts sömn”. 
 

”trots att jag sov med öronproppar vaknade jag när folk gick i korridoren”. 
 

Även ordvalet hemtrevligt i ett av omdömena är ett exempel på något som höjer 

personlighetsgraden. De övriga kommentarerna har en hög grad av personlighet genom att de 

beskriver och använder sig av personliga anledningar till vistelsen, skriver om händelser som 

inträffat under besöket och beskriver sig själva och inkluderar personalen på ett utförligt sätt. 

Några exempel ur kommentarer som vi klassificerat som hög grad av personlighet är: 

 
”Vi bokade ett handikapprum, då min fru sitter i rullstol”. 

 
”Receptionisten kan inte ens svara på frågor om lokaltrafik – och orkar inte heller kolla upp det åt mig, ”han kör bil” 

minsann”. Inga pannkakor på frukosten. De erbjuder det bara till barn (åldersdiskriminering liksom?)”. 
 

”Åt fredagens buffe på Scandic winn och det var super bra jätte god mat kanske bäst i karlstad bra service och jätte bra 
mat”. 

 

Det finns två kommentarer som båda får en hög grad av personlighet då de detaljerat skrivna om 

hotellet och incidenter som inträffat under vistelsen. Omdömena är även dubbelt så långa än de 

övriga.  

 

4.1.2 Vad säger Scandic Winn?  

Här redovisas en sammanfattning av den intervju som genomfördes med Anki Thorn som 

arbetar som bokningschef för alla de tre Scandichotellen som finns i Karlstad. 
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Hotellets arbete med TripAdvisor 

När vi frågade Thorn hur länge de varit aktiva på TripAdvisor funderade hon lite innan hon 

svarade. Hon menar att de jobbat med TripAdvisor i drygt två år och med aktivt menar hon att 

de uppmanar sina gäster att de ska gå in på webbsidan och lämna ett omdöme. Under hotellets år 

på TripAdvisor upplever inte respondenten att kommentarerna i så stor utsträckning har sett 

annorlunda ut om de jämför då och nu. Det hon ändå har uppmärksammat är att omdömena 

idag kan vara mer detaljerat skrivna, att gästerna är mer specifika. Respondenten nämner även att 

hon har sett en ökning i att fler utländska gästerna har börjat kommentera på TripAdvisor. 

Gällande hotellet handlar de flesta omdömena om personalen, maten i restaurangen, både middag 

och frukost samt läget. Eftersom hotellet genomgår en omfattande renovering av hotellrummen 

så har även omdömena handlat mycket om rummens standard.  

 

Det operativa arbetet med TripAdvisor ser ut som så att alla kommentarer ska besvaras och de 

besvaras oftast av Thorn själv. Respondenten berättar att lite beroende på vad omdömet gäller, 

till exempel om det är specifika klagomål eller om det rör en speciell person i personalen, kan hon 

ta upp problemet med berörd avdelningschef. Varannan vecka har alla avdelningscheferna ett 

möte där de tillsammans går igenom kommentarerna. Det är inga standardsvar som används utan 

respondenten försöker alltid att svara så varierat som möjligt. Hon menar dock att det är svårt att 

besvara de kommentarer som är av positivt slag, då vill man mest tacka för att de tagit sig tid att 

skriva ner sin åsikt, så då kan svaren ändå bli att likna varandra något. Det gäller att formulera sig 

på rätt sätt för det kan aldrig bli en konversation mellan hotellet och gästen på TripAdvisor. En 

kommentar lämnas och den besvaras, och man har en chans att besvara. Från hotellets sida kan 

det ibland vara så att de talar om för gästen att den gärna får kontakta dem via mail istället om 

gästen upplever att det finns något som är outrett. De negativa omdömena hanteras på så vis att 

själva ”problemet” lyfts upp till ytan och sedan försöker de åtgärda och följa upp det. 

TripAdvisor kommentarerna är bra på det sätt att de kan belysa återkommande problem eller 

situationer som kan uppstå i hotellets dagliga verksamhet.   

 

Scandic-koncernen erbjuder sina hotell att gå en utbildning som handlar om hur de ska hantera 

respons från gäster. Det handlar mest om hur personalen ska besvara kommentarerna, att de ska 

sträva efter att vända den negativa kritiken till något positivt. De trycker också på vikten av att 

förmedla något som är bra med hotellet i sig även om det inte har med själva kritiken att göra, till 

exempel att ”smyga” in ett kommande bokningserbjudande eller liknande. Respondenten 
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berättade även att inom Scandic finns det ett eget system för gästers kommentarer. De skickar ut 

ett mail till vissa av sina gäster där de får recensera sin hotellvistelse och vissa av gästerna går 

även in på TripAdvisor och skriver. De arbetar väldigt lika med de två systemen och vi får veta 

att hotellet har som mål att en gång i veckan samla alla omdömen från de båda och visa upp för 

personalen så att de får ta del av både de positiva och negativa kommentarerna. Att den mesta av 

kritiken, både den bra och den dåliga, ska nå ut till alla i personalen tror respondenten är viktigt, 

det är lätt att information ibland bara stannar vid avdelningschefen.  

 

När man ska skapa sig en uppfattning om ett nytt besöksmål eller hotell menar respondenten att 

det bästa sättet är just att titta på vad andra skrivit tidigare. Hon berättar även att hon upplever att 

personer kan vara mer ärliga bakom dataskärmen där de är mer anonyma och att hon ibland 

upplever att personer hellre går in på TripAdvisor och skriver av sig än att dela med sig av 

kritiken direkt på plats. Thorn önskar att fler gäster ska skriva på TripAdvisor men att de inte 

riktigt nått hela vägen fram och skapat ett beteende hos sina gäster.  

 

Påverkan 

Hotellet påverkas mycket av när gäster som upplevt problem eller haft en dålig upplevelse inte 

direkt tar upp detta på plats utan de åker hem och skriver ett omdöme som blir av det negativa 

slaget. En sådan situation kan enkelt undvikas enligt Thorn, om gästen istället hade kontaktat 

någon ur personalen och problemet hade kommit till kännedom. Detta påverkas av graden av 

anonymitet som nämnts tidigare, att det är lättare att uttrycka sig negativt bakom dataskärmen. 

Att enskilda personer i sin tur blir påverkade av andras omdömen berättar respondenten att hon 

verkligen tror spelar en stor roll för verksamheten.  

 

Vi ställde frågan vad hennes egen uppfattning av elektronisk ryktesspridning var:  

 

”Jag tycker nog att det är bra, det är ju den värld vi lever i idag. Alltså det är ju mail och skrivform, men det gäller ju att 

man tar hand om det och att man hänger med i utvecklingen där också. Absolut.”. 

 

Respondenten fortsätter med att tala om att hon anser att Scandic som kedja är i framkant när 

det gäller arbetet med internet som fenomen och sociala medier. För hotellet och dess framtida 

arbetssätt gällande gästomdömen berättar respondenten att tanken är att alla kommentarerna från 

TripAdvisor ska komma in på Scandics hemsida också. De har även diskuterat angående att fler 

ska få tillgång till inloggning för att kunna gå in och besvara kommentarerna. De vill få en 
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spridning av kommentarerna mellan avdelningarna så att rätt avdelning kan besvara specifika 

omdömen som rör just dem.   

4.2 First Hotel River C 

4.2.1 Vad skriver gästerna? 
Av First Hotel River C´s 30 omdömen är ett av dem skrivet av en person där det inte går att 

utläsa om det är en man eller kvinna som skrivit, häften av omdömena är skriva av män och 

resterande av kvinnor. Största delen av kommentarerna har ett positivt innehåll och nio stycken 

av dem är negativa.  

 

Som på Scandic Winn är de mest återkommande teman i recensionerna service och personal, mat 

och läge. Temat service och personal nämns i 23 stycken av omdömena och är till största del 

positiv. Personalen beskrivs som trevlig och serviceinriktad och de som inte anser att det var 

positivt har skrivit detaljerade beskrivningar om specifika händelser under deras vistelse. Exempel 

på positiva omdömen gällande personal och service är ”Professionell och trevlig personal” och ”Trevlig 

personal rakt igenom”.  

 

Temat mat inkluderar restaurangens middagsservering och frukosten, det nämns i de flesta av 

hotellets omdömen. Det finns både positiva och negativa omdömen angående temat. De positiva 

är riktade på smakupplevelsen gällande maten och frukosten, de negativa omdömena fokuserar 

på organisationen av frukosten och om vad som serveras på den och restaurangens utseende och 

plats. Ett exempel på ett omdöme som har både positiva och negativa aspekter är ”God frukost, 

men inte på stort utbud”, en kommentar som bara är positiv är ”Frukosten var otroligt god med en jätte god 

utbud av ostar, pålägg mm”. En negativ kommentar om hur frukosten organiserats är: 

 

”Kaos första frukosten, personalen slet men mängder av saker var slut. Gäster stod och väntade hela tiden”. 

 

Temat läge skrivs det om i en stor del av omdömena och handlar om att hotellet ligger nära 

centrum och Karlstad Congress Culture Center (Karlstad CCC) som finns i huset bredvid. Det 

innefattar också att många av gästerna berömmer utsikten från rummen, många belyser att 

Klarälven syns från alla hotellets rum. Kommentarer angående läget vid älven beskrivs ofta på 

liknande sätt som de här: ”a great view of the river” och ”a full river side room, with a nice view”. 

Kommentarer om närheten till centrum ser ofta ut så här: ”Läget är idealiskt” och ”Ligger strax intill 

konferenscentret och cirka 10-15 minuterspromenad från centralstationen genom centrum”.  
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Städ är ett tema som är återkommande i nästan hälften av kommentarerna i både positiv och 

negativ bemärkning. Beskrivningar som ”rena och fräscha” och ”rent och fint” förekommer flera 

gånger och ett fåtal gånger förekommer negativa som liknar ”Kändes inte så fräscht med andras 

hårstrån i ”garderoben””. I några av kommentarerna nämns temat parkering och det är delade 

meningar om det är positivt eller negativt att parkeringen ligger på andra sidan Karlstad CCC. I 

ett fåtal av omdömena finns rekommendationer eller meningar som tyder på att gästen kommer 

att bo på hotellet igen.  

 

Av River C´s kommentarer är det nio stycken som inte har någon grad av personlighet, nästintill 

hälften av dem har en viss grad av personlighet och övriga en hög grad av personlighet. Av 

omdömena använder sig nästan alla av specifika och speciella ord, beskriver händelser och delar 

med sig av personliga referenser. Även om det finns speciella ord i kommentarerna bidrar det 

inte alltid till att kommentaren får en personlighet. Ett omdöme som har en viss grad av 

personlighet berättar att hotellet inrett en våning med konst från Form Värmland och att alla 

rummen har inredning från olika konstnärer. En annan kommentar som också ingår under en 

viss grad av personlighet handlar om att gästen blev förvånad över barens utbud av öl, ”Baren är 

bättre än man förväntar sig med flera Ale, Bitter, Pils etc”. En av de kommentarer som har en hög grad 

av personlighet beskriver känslan hon fått vid ankomst, vilken typ av vistelse de var på och 

specifika detaljer från händelser under besöket. Ett annat omdöme som också har hög grad av 

personlighet drar paralleller till en tidigare resa och berättar om händelser på vistelsen, referensen 

till den tidigare resan var ”The room reminded me on my NY trip – a little to small and a little overpriced”. 

Andra exempel på kommentarer som också ger kommentarerna en hög personlighet är ”Lång 

strandpromenad längst älven, som jag utnyttjade för en löptur efter jobbet var klart”, ”Har bott i Karlstad i 

många år så jag känner till en och annan hotell där”.  

	  

4.2.2 Vad säger River C? 

Här nedan sammanfattas intervjun som genomförts med Hanna Åkerstedt som arbetar som 

hotelldirektör på First Hotel River C. Enligt henne är det extremt viktigt att arbeta med just 

kundernas omdömen. Hon förklarar inledningsvis att:  

 

”Vi som personer vill ju gärna veta vad andra säger om oss, hur gör vi för att andra ska prata om oss, hur gör vi hela den 

biten. Det är ju extremt viktigt för alla parter att det blir bra ord som sägs om en naturligtvis”. 
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 I februari 2015 gick hotellet med i First Hotel koncernen och detta menar respondenten har 

gjort mycket för verksamheten genom att de nu finns en kedja att luta sig mot och får stöd och 

hjälp från i arbetet gällande marknadsföring av hotellet. Att hotellet nu har en logga som gäster 

känner igen skapar ett intryck av vad hotellet står för.   

 

Hotellets arbete med TripAdvisor 

Hotellet har varit aktiva på TripAdvisor sedan öppningen 2013. Att registrera sin verksamhet på 

TripAdvisor är bland det första som bör göras enligt respondenten. Sedan handlar det om att få 

gäster att skriva där också, och det är inte helt enkelt. Hotellets omdömen är rätt mediokra enligt 

respondenten, det är inte många av dem som sticker ut åt ett speciellt håll utan de handlar om att 

verksamheten är helt okej. Då hotellet nu ingår i en hotellkedja innebär det att de även har ett 

eget feedbacksystem som används. När gästen checkat ut skickas ett mail där gästen har möjlighet 

att skriva om sin hotellvistelse, i mailet får gästen frågan om den även vill lägga ut omdömet på 

TripAdvisor. Respondenten berättar att de arbetar med att öka sin trafik på TripAdvisor, och hon 

har en egen teori om att ju mer aktiv man är som företag på webbsidan, desto mer stiger man i 

graderna. Det handlar om små marginaler mellan hotellen i Karlstad så en ökad aktivitet från 

hotellets sida bidrar till en större konkurrenskraft. 

 

Kommentarerna gällande River C handlar oftast om frukosten, den trevliga personalen, läget och 

missnöje över parkeringsmöjligheter. Det är Åkerstedt som ansvarar för att besvara omdömena 

och hon skriver alltid olika svar. Hon fortsätter med att berätta att de helt fritt får välja hur de vill 

arbeta med kommentararena, att de inte har några restriktioner från First Hotels, så arbetet har 

sett likadant ut både innan och efter. Alla kommentarer besvaras, både de positiva och de 

negativa, dock menar respondenten att: ”Vissa grejer som Tack för att du tyckte vi hade trevlig personal, 

Tack för att du tyckte vi hade en bra frukost, det blir ju lite pajigt sådär.” Hon är noga med att dela med 

sig av de positiva kommentarerna till resten av personalen och nämns någon personligt i 

omdömet menar hon att detta höjer personalen oerhört.  

 

De negativa kommentarerna är självklart de viktigaste för verksamheten menar respondenten. 

Dessa besvaras alltid med en varm ursäkt och det gäller att formulera sig på rätt sätt eftersom 

svaret hamnar på ett öppet media som alla kan gå in och läsa. Hon fortsätter att berätta att det är 

viktigt att lägga sig platt och vara trevlig utan att argumentera emot. Det är även viktigt att tala 

om att man är tacksam att gästen delat med sig av ”informationen” så att hotellet kan ändra på 

det, då menar hon att man höjer gästen. Ibland kan de negativa omdömena fokusera på sådant 
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som hotellet inte ens marknadsför sig med, till exempel klagomål att det saknas kylskåp på 

rummen. Innehåller det negativa omdömet något konkret, en otrevlig receptionist, ett dåligt 

städat rum eller något liknade, så svarar hotellet alltid på kommentaren i det sociala mediet först 

men de försöker sedan ta reda på vem gästen är och kontaktar denne vid sidan av för att ta reda 

på mer eller för att kunna förklara vad problemet kan ha berott på. Det är viktigt för 

verksamheten att ta klagomålen på allvar och inte tänka att omdömet bara är ett i mängden. 

Åkerstedt berättar att om de lyckas vända en negativ kommentar och en missnöjd gäst så blir ofta 

denne den mest trogna gästen, kanske rent av en framtida stamgäst. Hon menar att dessa gäster 

förstår allvaret i det hela och hur mycket det kan komma att påverka hotellet i sig.  

 

Respondenten berättar att hon tror att om gästen är nöjd med sin vistelse så lämnar denne ett 

omdöme på TripAdvisor och talar gärna om vem man är. Men klagar gästen istället är denne 

gärna anonym. De som klagar direkt på plats är ofta noga med att berätta att de även kommer att 

skriva något om upplevelsen på nätet, men att de inte vet hur de kommer att formulera sig. Detta 

upplevs av respondenten som att klagandet sker som ett hot, att gästen minsann tänker berätta 

vidare för andra.  

 

Påverkan 

Vid de gånger ett omdöme följs upp med vidare kontakt mellan henne och gästen upplever hon 

att när frågan ställs om gästen kan utveckla och förklara vad som varit dåligt, då har gästen 

liksom klagat färdigt. Det blir då svårt för verksamheten att ändra på det som inte har fungerat 

fullt ut och de kan uppstå brister i totalupplevelsen. Utifrån det perspektivet påverkas 

hotellverksamheten negativt. Påverkan kan även innefatta i vilken utsträckning hotellet ska ändra 

på något. Ska man ändra på något i allmänhet för att en gäst är av en viss åsikt eller krävs det flera 

gästers åsikter, det gäller att hela tiden avväga menar respondenten. TripAdvisor omdömena 

påverkar hotellets verksamhet och respondenten förklarar det som:  

 

”Ja det tror jag, för får man, det är rätt konstigt faktiskt, kommer det nåt sådär dåligt kommer det ofta mycket dåligt ihop, 

förstår ni hur jag menar?”. 

 

Hon fortsätter berätta att omdömena helt plötsligt kan bli väldigt positiva och att man då kan bli 

förvånad att det ändras så snabbt och får hotellet mycket kritik påverkas såklart verksamheten i 

stort. Att hotellet och dess personal blir på bra humör när mycket positivitet uttrycks och att man 

blir låg och restriktiv vid det motsatta. Vi frågade om respondenten upplever det som en 

utmaning för egen del men även för verksamheten överlag, att de inte kan kontrollera vad som 
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kommer att skrivas på TripAdvisor. Svaret vi fick var att de såklart aldrig kan kontrollera detta 

och att man ibland kan känna sig väldigt orättvist behandlad och att vissa formuleringar i 

omdömena kan vara onödiga. Respondenten menar att mycket av vilken ”ton” kommentaren får 

handlar om gästens sinnesstämning. Har gästen haft en oturlig morgon eller bråkat med sin 

partner om parkeringsplats innan denne kommer till incheckningen så kan ju River C få vara den 

som får ta emot detta dåliga humör och att deras service upplevs som sämre på grund av detta. Så 

allt som skrivs och uttrycks är inte alltid helt sanningsenligt.  

 

Vikten av att finnas med och vara aktiv på sidor som TripAdvisor är någonting som 

respondenten trycker på. Hon menar att man som verksamhet är borträknad om man inte är med 

och åtgärdar och lyssnar på det som ens gäster faktiskt tycker. Bemödar man sig inte att besvara 

kommentarer, speciellt de av negativt slag, då ska man inte finnas med på sociala plattformar. 

Åkerstedt menar att: ”Ja, det går ju att bygga ett varumärke på ett sånt sätt, alltså genom vad andra säger på 

TripAdvisor. Och det är ju gratis”. Dock anser hon att det saknas kunskap om hur 

hotellverksamheter dels ska använda sig av kundomdömen men även att det saknas vetskap om 

hur viktigt det är att bry sig. Hon menar att det inte finns tillräcklig kunskap i hur man ska 

besvara både det positiva och det negativa, det är ju faktiskt ändå någon individ där bakom 

dataskärmen som har tagit av sin tid och det är viktigt att vara tacksam över detta. Det är trots allt 

åsikter som kan komma att främja verksamheten i slutändan.  

 

4.3 Clarion Collection Hotel Drott 

4.3.1 Vad skriver gästerna?  

Hotell Drotts omdömen är till största del positiva och har endast en kommentar som är negativt 

skriven. Fyra av omdömena går inte att utläsa om det är en man eller kvinna som skrivit dem, 

omkring hälften är skrivna av män och tolv stycken av kvinnor. Den negativa kommentaren som 

finns med berör många teman och är samma som tas upp av andra gäster som skrivit omdömen. 

Som hos de två andra hotellen är det samma teman som nämns mest i kommentarerna, service 

och personal, mat och läge.  

 

Service och personal nämns i 25 av omdömena och gäller personalens bemötande, service och 

kunskap. Personalen beskrivs på flera olika sätt och det är återkommande att det är trevliga och 

serviceinriktade, exempel från kommentarerna är, ”Personalen gör din vistelse mycket trevlig”, 
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”Serviceinriktad personal” och ”goa personer i receptionen”. Den negativa kommentaren tar inte upp 

några aspekter om hur personalen är utan bara att den är dålig.  

 

Temat mat i hotellets kommentarer syftar på frukosten och eftermiddagsfikat men störst fokus 

ligger på middagsbuffén som koncernen bjuder på till alla gäster varje dag i veckan. De flesta 

gästerna skriver om att det är en trevlig överraskning när de kommer till hotellet, det gäller också 

matens kvalitet och att den är gratis. Citaten nedan är tre exempel från omdömen gällande 

kvällsbuffén: 

 
”Kvällsbuffén som ingick var ett stort plus”, 

 
”Har en bra bistro meny om inte buffén skulle passa”, 

 
”När dom sa att de bjuder på kvällsmaten, vi tänkte smörgås men det visade sig vara en 4-rätters, bestående av värdens 

godaste soppa, varmrätt, dessert och ost”. 
 

 

När gäster skriver om läget i sina omdömen är det närheten till tågstationen som nämns flest 

gånger men även att hotellet ligger mitt i centrum och är nära till det mesta i Karlstad. 

Kommentarerna är bara positiva och den negativa kommentaren lyfter inte läget. Några av de 

kommentarer som nämner temat är på följande sätt, ”Läget är oslagbart, mitt emot järnvägsstationen och 

mitt emot shoppingcentret”, ”Perfekt läge nära centralen och butiker”. Ett annat tema som lyfts i Drotts 

kommentarer är atmosfären, det gästerna skriver om anspelar på den känsla som de lyckats skapa 

i byggnaden, det gäller både inredning och personalens bemötande. Nästan hälften av 

kommentarerna skriver om att de antingen är återkommande gäster, vill besöka hotellet igen och 

rekommendationer till kommande gäster.  

 

Drotts omdömen har till största del någon grad av personlighet. Nästan hälften av omdömena 

besitter inte någon grad av personlighet. Nio av dem har en viss grad av personlighet och lika 

många omdömen har en hög grad av personlighet. Elva av omdömena har inga detaljer, ord eller 

liknande som bidrar till att de sticker ut ur mängden. Exempel på delar ut kommentarer som gör 

att de sticker ut är bland annat ”Våffelsmeten till eftermiddagsfikat kunde varit mer smak på och bättre 

blandad”, ett annat är en mamma som skriver om hennes dotters examen ”Dottern tog examen vid 

Karlstad universitet!’, skillnaden på dessa är att den första kommentaren inte har någon grad av 

personlighet och den andra har hög grad av personlighet. Våffelsmeten har inga personliga 

referenser och det övriga i kommentaren bidrar inte heller till något personligt. Kommentaren 

om dotterns examen blir personlig genom att gästen uttryckt anledning till vistelsen och 
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resterande delen av omdömet blir personligt med specifika ordval. Ett annat exempel på en 

kommentar som har en viss grad av personlighet är ”Jag tyckte att hotellet var mysigt och lagom stort” 

och det för att gästen använder jag och ordet mysigt. Den enda negativa kommentaren har en 

viss grad av personlighet och det för att den ger en känsla av hur personen känner och avslutas 

med ”kasst!!”. Det finns en kommentar som har en hög grad av personlighet och inkluderar 

många aspekter som bidrar till det, den innehåller speciella ord och gästen beskriver ett problem 

de upplevt och en lösning på det. 

 

4.3.2 Vad säger Hotell Drott? 

Här nedan följer en sammanställd presentation av intervjun med Henrik Sundqvist som arbetar 

som hotelldirektör på Clarion Drott sedan fyra år tillbaka.  

 

Hotellets arbete med TripAdvisor 

Hotellet har funnits på TripAdvisor i cirka tio år. Gällande hur aktiva de varit under denna period 

är respondenten mer osäker på. Antalet omdömen och personer som läser dessa har ökat, 

respondenten menar i och med att samhället blir allt mer transparent så blir webbsidor som 

TripAdvisor allt viktigare och användandet ökar. Är en person osäker på ett specifikt ställe eller 

stad får personen ett mer ärligt svar genom att läsa på TripAdvisor än om man läser på företagets 

hemsida. Sundqvist berättar att han ser på kommentarerna som ett mått, vilket väldigt mycket 

speglar hur hotellet mår. Det som sker på hotellet, till exempel personalförändring, renovering 

och så vidare kommer att påverka hotellets mående och på så sätt även kommentarerna. Det som 

skiljer sig åt i kommentarerna handlar om hur gästerna upplever känslan, och denna känsla sätts 

av personalen. Respondenten fortsätter att berätta om hur personer lämnar negativa omdömen 

då något de tar förgivet, såsom en ren toalett eller någon annan typ av ”hårdvara”, inte lever upp 

till de föreställningar som gästen har. Personal och mat är de teman som omdömena främst 

innehåller.  

 

I dagsläget har inte hotellet något bestämt arbetssätt gällande sina omdömen på TripAdvisor. De 

besvaras inte just nu men respondenten berättar att deras målsättning är att komma igång med 

det operativa arbetet inom de närmaste veckorna. Hotellet har dock ett eget system som fungerar 

på likande sätt som TripAdvisor. Gästen får ett mail skickat till sig efter utcheckning som 

innehåller ett formulär där de får betygsätta sin vistelse. Dessa omdömen arbetar de med dagligen 

på hotellet, de skrivs ut och visas upp på avdelningsmöten. Har det dessutom kommit in ett 

omdöme även på TripAdvisor tas det med i denna sammanställning. Det framtida arbetet med att 
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hantera omdömen även från TripAdvisor utgår från tanken att allt ska besvaras, både negativt 

och positiv kritik, på frågan om hur de ska besvaras svarar respondenten:  

 

”Vi ska givetvis inte gå i försvarsställning, men det är också mycket som kommer från centralt, hur vi ska svara och inte 

svara. Men generellt sett, vi svarar på allt och vi ska alltid försöka vända det till något positivt, det är det som är tanken”. 

 

Gäster vill bli sedda och hörda menar respondenten, och detta skiljer sig inte mellan personer 

som klagar över receptionsdisken eller lämnar ett omdöme på internet. Genom att då besvara 

gästen och tala om att de tar till sig det som sägs eller skrivs har man vunnit mycket. Hotellet är 

vana att svara på omdömen, genom sitt eget system, men de har inte tidigare helt implementerat 

det gällande TripAdvisor. Utifrån det egna feedback-systemet berättar respondenten att de 

återkopplar till allt som gästerna skriver. De negativa omdömena kan ibland resultera i att hotellet 

ger gästen en kompensation, men det är viktigt att detta inte sätts i rutin menar respondenten. 

Gästerna ska inte få intryck av att kompensation ges som ett tack för att kritik har framförts. 

Hotellet är alltid tacksamma för kritik de får och de ser på det negativa mer som information än 

som kritik, det är viktigt att tacka gästen för den information den delar med sig av. Själva 

grundinställningen till hur Drott hanterar negativa omdömen förklarar respondenten med:  

 

”Så vi är alltid glada när vi får möjlighet att göra någonting bättre, annars kan vi ju göra om felet nästa gång igen”. 

 

Den positiva feedbacken ska även den besvaras när hotellet kommer igång med arbetet gällande 

TripAdvisor. Personalen får idag ta del av det som skrivs om verksamheten och varje gång en 

anställd nämns med namn premieras det. Vi ställde frågan om hur hotellet nu ska marknadsföra 

till och uppmuntra gäster att gå in på TripAdvisor i samband med det ändrade arbetssättet, där 

svarade respondenten att de redan delar ut visitkort där gäster uppmanas att gå in på webbsidan. 

Han fortsätter att berätta att verksamheten ligger bra till på TripAdvisor så de behöver inte 

fokusera så mycket på att dra in respons därifrån. Men att de självklart vill lägga ner delar av sitt 

arbete på att stärka sin position.  

 

Påverkan 

Eftersom hotellet idag inte får in så stort antal TripAdvisor kommentarer blir det något 

problematiskt att säga hur det påverkar verksamheten. Men respondenten utgår ifrån deras egna 

system och berättar om påverkan utifrån det. Den positiva feedbacken bidar till att skapa en bra 

energi hos de anställda och den negativa påverkar självklart tvärtom. Eftersom verksamheten 

arbetar på ett sådant sätt, att all feedback delas till de anställda, så gör det att de kan sätta upp 
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specifika mål att arbeta tillsammans mot. Respondenten berättar att de summerar veckovis hur 

Drott ligger till i jämförelse till andra hotell inom kedjan. Den elektroniska ryktesspridningen 

påverkar dels hotellet men även den potentiella gästen. Att gästen först läser vad som är skrivet 

om hotellet på TripAdvisor och sedan läser man på den egna hemsidan för att se om 

informationen stämmer överens.  

 

Respondenten avslutar med att belysa vikten av att ta WoM och e-WoM på stort allvar:  

 

”Så att förut kunde man sprida mun mot mun liksom till sin närhet, nu sprids det till ett annat land så det är en helt 

annan kraft bakom det och just eftersom beteendet att nyttja sajterna ökar så blir det ju bara viktigare och viktigare”. 
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5. Analys  
Här nedan presenteras studiens analys av den empiri vår textanalys och våra intervjuer gett oss, här kopplar vi 
samman empiri med uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Analysen redogörs utifrån teman som framkommit 
under uppsatsens gång.   

 

5.1 Kraften av e-WoM 
Vid jämförelse mellan vår studie och de artiklar som presenterats i teoriavsnittet syns tydliga 

likheter i dess resultat. Vi kan koppla vår studie till O´Connors (2012) kvantitativa studie av 

TripAdvisor omdömen där han i sitt resultat lyfter att ofta återkommande ord i kommentarerna 

är rum, frukost, personal och läge. De ordval som är centrala i hans studie syns även i vår studie, 

även om vi valt att se på kommentarerna som helhet och bestämt teman istället för att titta på 

specifika ord. De teman som vi sett som mest framträdande gällande alla tre hotell är service, mat 

och läge. Det finns även likheter i vad de positiva och negativa omdömena innehåller rent 

informationsmässig. Gästerna berömmer samma aspekter i båda fallen och de uttrycker missnöje 

över lyhördhet på rummen, komfort samt servicekvalitet. Likhet finns även mellan O´Connors 

(2012) resultat gällande den ökande trenden och betydelsen av user-generated content bland 

konsumenter och de svar som samtliga respondenter gett oss. Alla var överens om att innehållet 

som skapats av deras tidigare gäster har ökat de senaste åren och att fler tar del av omdömena. 

Respondenterna beskriver en önskan om att fler gäster ska använda sig av TripAdvisor just för 

att de har kännedom om hur mycket det påverkar potentiella gäster och i slutändan deras egen 

verksamhet.  

 

Omdömena från TripAdvisor är ett tydligt exempel på de dynamiska och föränderliga aspekter 

som UGC innehåller. Många omdömen har liknande teman och innehåll men de skiljer sig ändå 

från varandra tacka vare att de är skrivna av olika personer och att de skiljer sig åt i formulering. 

Beskrivningen av det ökande användandet av UGC som respondenterna ger grundar sig väl i 

Weilin & Stepchenkova (2014) teori om att konsumenter inom turism- och servicesektorn 

utnyttjar UGC flitigt ur två perspektiv. Det används som informationskälla i beslutsprocessen 

och som ett sätt att kommunicera information till andra. De menar vidare att andra konsumenter 

anser att denna information är mer pålitligt, informativ och uppdaterad.  

 

Även O´Connor (2010) hävdar att konsumenter förlitar sig på den information som är skapad av 

andra konsumenter just för att denna information är dynamisk och aktuell. Det som skrivs av 
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tidigare gäster upplevs ofta mer ärligt utifrån ett konsumentperspektiv, dock behöver det inte 

alltid vara ärligt och helt sanningsenligt om vi ser på informationen från verksamhetens 

perspektiv. Detta resonemang var något som de ansvariga på hotellen höll med om. Här 

inkluderade de samhällets förändring till att bli mer transparent och att vi som individer är 

intresserade av och vill veta vad andra tycker om oss, men även vad andra individer har för 

erfarenheter och åsikter kring produkter och tjänster. Litvin et al. (2008) tar upp problematiken 

gällande anonymiteten som kan finnas kring e-WoM. Trots att informationen ofta anses pålitlig 

av andra, kan den vara missvisande. Denna problematik är även uppmärksammad av 

respondenterna. För deras del handlar det dels om svårigheter att besvara och kontakta gäster 

som lämnat omdömen på TripAdvisor om de valt att vara anonyma i sina profiler men även om 

att gästers sinnesstämning kan komma att påverka kommentarens ”ton”. Kommentaren kan 

komma att påverkas av att gästen skrivit den i affekt, vilket kan leda till att innehållet inte blir helt 

sanningsenligt.  

 

Utifrån hotellens perspektiv och vilken påverkan e-WoM har för verksamheten visar även vårt 

resultat att WoM och e-WoM påverkar mer än traditionell reklam. Tillsammans med 

resonemanget angående att vi påverkas mer av andra individers åsikter gäller det för hotellen att 

ständigt sträva mot att leverera en totalupplevelse som motsvarar gästens förväntningar, detta för 

att motverka att negativ e-WoM sprids gällande verksamheten. Det handlar även om vikten av att 

vara aktiv på sidor som TripAdvisor för att se vad som skrivs om den egna verksamheten.  

 

5.2 Att hantera e-WoM 

Zhang & Vásquez (2014) studie belyser hur turismverksamheter besvarar omdömen av det 

negativa slaget. De kommer fram till att det finns olika sätt att besvara dessa, i form av 

svarskategorier. Där det handlar om att uttrycka tacksamhet, be om ursäkt, bevisa förbättring och 

förslag på vidare kontakt. Resultaten fokuserar även på vikten av att besvara med viss mån av 

personlighet, att svaret undertecknas av den som svarar från hotellets sida. Många gäster som 

lämnar omdömen förväntar sig även ett svar och uppmärksamhet från hotellet. Gällande hur de 

internetbaserade kommentarerna besvaras fanns det vissa skillnader mellan hotellen, där två av 

dem mer eller mindre aktivt besvarar sina omdömen.  

 

Respondenterna fick svara på frågor gällande hur positiva respektive negativa kommentarer 

besvaras. Det finns tydlig koppling till de svarskategorier som Zhang & Vásquezs (2014) resultat 
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visar på med de typer av svar som våra respondenter använder sig av, även om de inte pratar om 

det som om de har egna svarskategorier. Att tacka gästen för att den lämnat sin åsikt, be om 

ursäkt för gästens negativa upplevelse, beskriver förbättringar som sker samt erbjuda gästen att ta 

vidare kontakt med hotellet om den inte är nöjd var exempel på svar de ofta använder sig av. De 

lyfte fram att det kan vara problematiskt att besvara de positiva omdömena på ett sätt som sedan 

ska upplevas ärligt av gästen. Respondenterna menar att de skriver individuella svar till varje 

kommentar och att de själva undertecknar dessa. Att svara på kommentarerna är viktigt då det 

visar att gästen har uppmärksammats och att verksamheten tar kritiken på allvar, oavsett om det 

är positivt eller negativt. I processen att formulera ett svar är det viktigt att ta hänsyn till att 

TripAdvisor är ett öppet media där vem som helst kan ta del av informationen som finns där. 

Respondenterna hävdar att man bör vara neutral i sitt svar, inte argumentera mot gästen eller 

komma med bortförklaringar. Svaren som ges liknar ofta de svarskategorier som nämns ovan.  

 

5.3 Relationsaspekter  

I och med att samhället idag är mer tjänsteorienterat blir det ännu viktigare för hotellen att arbeta 

med att skapa goda relationer med sina gäster. Relationen skapas både genom själva servicen och 

bemötandet i samband med hotellvistelsen men den skapas och upprätthålls även genom kontakt 

utanför hotellets väggar. Kommunikationen som sker mellan gästen och hotellet har 

relationsaspekter kopplat till sig och e-WoM blir enligt Grönroos (2007) en central del i detta. 

Grönroos (2007) menar vidare, att skapa bra relationer till sina gäster inte enbart handlar om när 

det faktiska utbytet och fysiska mötet sker utan det är av lika stor vikt att upprätthålla kontakt 

även innan och efter mötet. Verksamheter bör se på detta som en ständigt pågående process. 

Detta gör våra respondenter genom att de arbetar med sina egna recensionssystem, via den egna 

hemsidan, skickar mail till sina gäster men även genom närvaro på TripAdvisor. Varje gång de får 

möjlighet att besvara en kommentar stärks relationen till gästen och varje gång ett svar publiceras 

på TripAdvisor kan det bidra till att nya gäster får en uppfattning av verksamheten. Ytterligare ett 

sätt att stärka relationen mellan hotellet och dess gäster kan handla om att den feedback som 

uttrycks på TripAdvisor förmedlas vidare till hotellets personal, att de får reda på vad som skrivs 

om arbetsplatsen och deras kontakt med gästen. Detta är något som samtliga respondenter anser 

vara viktigt för verksamheten.  Genom kommunikationen som sker på TripAdvisor kan befintliga 

relationer stärkas till tidigare gäster men kan även vara startskottet för relationer till potentiella 

gäster. De olika kommunikationssätten som hotellen använder sig av går att placera i modellen 

över olika typer av e-WoM (se fig.2), från hotellets sida sker kommunikationen en-till-en samt en-
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till-flera. Utifrån gästernas perspektiv sker kommunikationen dels mellan konsumenter men även 

mellan konsument och hotellet, alltså kommunikation en-till-flera.  

 

Utifrån textanalysen av omdömena kan graden av personlighet som uttrycks kopplas till vilken 

typ av relation gästen har till hotellet. Mer personligt formulerade kommentarer kan ses som ett 

mått på en djupare och bättre relation till hotellet. De kommentarer som innehåller någon form 

av information som talar för att gästen är återkommande och alltid är nöjd med sin vistelse på 

hotellet visar att det finns en hög grad av lojalitet och en bra relation mellan parterna. Enligt 

Mossberg & Sundström (2011) kombineras lojalitet med kundnöjdhet och leder till ett förtroende 

för verksamheten. Som ett bevis på gästens lojalitet, nöjdhet och förtroende sprider gästen e-

WoM för att tala om för andra att verksamheten sätter sina gäster i fokus.  

 

5.4 Ryktets påverkan 
Samtliga respondenter delar och förstår vikten av hur plattformar som TripAdvisor påverkar 

deras verksamhet. I enlighet med Xiang & Gretzel (2010) visar även vår studie att 

kommunikation via sociala nätverk som TripAdvisor påverkar hotellverksamheter ur en rad 

aspekter. Författarna belyser nya strategier för att lyckas med turismmarknadsföring på internet 

och detta kan kopplas till det svar som en av respondenterna gav oss gällande detta. 

Respondenten menar att en verksamhet eller företag kan bygga ett varumärke gratis med hjälp av 

TripAdvisor och det som publiceras där.  

 

Utvecklingen av internet som lett till att e-WoM existerar bidrar till att turismverksamheter 

påverkas. Den elektroniska ryktesspridningen kan för hotellen ses både som en tillgång men även 

som ett hot. Beroende på hur omdömena är formulerade, positivt eller negativt, ger det olika 

påverkan och konsekvenser för hotellen. Omdömena kan ses som en tillgång när det gäller 

marknadsföring och uppmärksamhet bland konkurrenterna. Ytterligare en fördel är att hotellet 

får mycket relevant information av sina gäster genom omdömena, hotellen kan bli medvetna om 

problem, brister och förbättringsaspekter tack vare sina gäster. Det kan vara problem eller brister 

som annars inte hade uppmärksammats av hotellet. En av respondenterna menar att man bör se 

på negativa omdömen med specifika detaljer som information mer än som negativ kritik. Det 

handlar om att försöka se på gästens kritik som förslag till förbättring, även om det inte är 

gästens syfte med kommentaren. Vikten av att lyssna på sina gäster belyser även en annan 
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respondent. Genom att verksamheten får vetskap om saker som inte fungerar fullt ut finns nu 

möjlighet för dem att åtgärda detta och på så sätt kan verksamheten främjas.  

 

Faran med dessa omdömen handlar såklart om negativ publicitet för verksamheten, om det 

negativa omdömet tas på allvar av potentiella gäster kan dessa bidra till att skapa en bild av vad 

hotellet kommer att vara även om så inte är fallet. Det handlar om vilken balans det finns mellan 

negativa och positiva omdömen, är merparten av omdömena negativa så kommer gästen troligen 

inte att vilja boka just det hotellet. Textanalysen visar på en variation mellan positiva och negativa 

omdömen gällande hotellen. Resonemanget ovan visar återigen vilken kraft och påverkan e-WoM 

har på både konsumenter och hotellen. Samtidigt styrks detta genom Kietzman & Canhotos 

(2013) teorier angående att ryktesspridning påverkar mer än traditionell form av reklam.  

 

5.5 Kommunikationscykeln 
Grönroos (2007) modell över kommunikation (se fig.3) visar på tydliga likheter med hur 

hotellens ansvariga beskriver sin uppfattning om e-WoM och hur deras verksamhet påverkas av 

det. Respondenterna beskriver i hur stor utsträckning potentiella gäster påverkas i 

beslutsprocessen av vad andra gäster tycker, att de söker information från en objektiv 

informationskälla som i sin tur kan leda till att gästen bokar en vistelse på hotellet. I själva 

interaktionen med hotellet menar respondenterna att det är personalen som sätter prägel på 

resten av upplevelsen, vilket i sin tur beroende på hur detta mottas av gästen, avgör om denne 

kommer att lämna ett omdöme på TripAdvisor. I denna modell kan vi applicera den nya formen 

av WoM, alltså den elektroniska, som nu har blivit av allt större vikt för verksamheter, i detta fall 

hotell. Det finns ingen större skillnad i hur traditionellt WoM ser ut i sin form i jämförelse till e-

WoM. Respondenterna menar dock att det som skiljer WoM och e-WoM åt handlar om vilken 

spridning informationen får. Där de menar att e-WoM sprids till en större massa och att 

informationen når utanför bekantskapskretsen.  

 

Modellen visar även hur TripAdvisor omdömena fungerar som kommunikation mellan gäster. 

Innehållet i dessa kommentarer, med personliga beskrivningar, upplevelser och 

rekommendationer är centrala aspekter som ingår i cirkelns delar. Informationen i e-WoM 

kommuniceras till en potentiell gäst och skapar vissa förväntningar, dessa förväntningar finns 

närvarande vid interaktionen med hotellen. De tidigare förväntningarna tillsammans med 

interaktionen kommer att bilda en helhetsupplevelse. Upplevelsen kommer att avgöra om gästen 
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väljer att dela med sig av information till andra, alltså att sprida e-WoM, oavsett om det är positivt 

eller negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grönroos 2007, s.309). 

 

Med grund i kommunikationscirkeln syns det tydligt hur e-WoM fungerar som kommunikation. 

Det cykliska förloppet inkluderar både potentiella och tidigare konsumenter av hotellens tjänster, 

den potentiella gästens ”resa” påbörjas i samma del av cirkeln som den tidigare gästens ”resa” 

avslutas, med information och kommunikation i form av e-WoM, denna del är markerad med 

stjärna i modellen. Grönroos (2007) kommunikationscykel sammanfattar och kopplar ihop de 

valda teorierna med varandra och skapar en större förståelse för hur internets utveckling har 

bidragit till att användarna kan skapa sitt egna innehåll, det vill säga UGC, vilket har lett till att 

elektronisk ryktesspridning har framkommit. Kommunikationen i form av WoM och e-WoM 

handlar till stor del om vilken typ av relation som finns mellan hotellet och dess gäster.  

 

 

 

 

 

 
	  

Figur	  4	  -‐	  Kommunikationscykeln	   
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6. Slutsatser  
I detta kapitel redogör vi för uppsatsens slutsatser. Kapitlet inleds med att presentera syftet och fortsätter sedan med 
att uppsatsens frågeställningar besvaras. 
 

Syftet med uppsatsen har varit att genom en kvalitativ studie kartlägga vad som skrivs på 

TripAdvisor och hur hotell arbetar med de internetbaserade kommentarerna.  

	  

6.1 Hur sker ryktesspridning via internet, så kallad e-WoM, inom 
hotellnäringen? 
De två kommunikationssätten som syns tydligast i relation till uppsatsens ämne är 

kommunikation som sker en-till-en samt en-till-flera och stämmer väl överens med modellen 

över Olika typer av e-WoM (se fig.2). Kanalerna skiljer sig åt gällande spridning av information 

men deras tidsaspekt är den samma, alltså asynkron. De 90 TripAdvisor omdömena får en stor 

spridning tack vare att det publiceras på en öppen plattform, att det kan läsas av både potentiella 

gäster och av hotellet gör att de placeras in under kategorin en-till-flera. Den kommunikation 

som sker från hotellens placeras in i kategorin en-till-en och en-till-flera. Via mail når de ut mer 

personligen och verksamheten kan ha en annan konversation med gästerna, en-till-en. Via 

hotellens hemsidor finns möjlighet att nå ut till många samtidigt och detta gäller även de gånger 

hotellen besvarar sina TripAdvisor omdömen. De svar som publiceras läses inte enbart av gästen 

som lämnat omdömet utan även av andra, en-till-flera.  

 

Ryktesspridningen sker i form av det innehåll som TripAdvisor omdömena har. Det 

användarskapade innehållet på webbsidan är skapat av enskilda individer som alla har olika 

förväntning, uppfattning och upplevelse av en och samma tjänst. Det som är en personlig 

beskrivning av en upplevelse kan bli till viktigt information för en potentiell gäst och som kan bli 

helt avgörande för om denne kommer att boka en vistelse. Omdömena innehåller olika typer av 

information och är formulerade positivt eller negativt. Gällande de tre hotellens TripAdvisor 

omdömen har vi inte funnit några skillnader i vad gästerna kommenterar om, utan de behandlar  

alla något om läget, service och mat för alla hotellen.  

 

Den form som TripAdvisor omdömen har är ett tydligt exempel på hur utvecklingen till webb 

2.0 har gett individer möjlighet till att själva skapa det innehåll som finns på internet, alltså att 

skapa och dela med sig av information i form av UGC. Den kommunikation som blir möjlig att 
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ta del av genom e-WoM, är viktig att ta på största allvar och är av stor betydelse för både 

hotellverksamheterna och deras gäster. Detta för att informationen som uttrycks i e-WoM ofta 

anses vara ärlig och ha en hög grad av tillförlitlighet. E-WoM blir till en central del i 

relationsbyggandet mellan hotellen och gästerna.  

 

6.2 Hur ser hotellets arbete med omdömena ut? 

Det som framkommit under intervjuerna är att arbetssättet med TripAdvisor skiljer sig åt mellan 

de tre hotellen. Scandic Winn arbetar med omdömena utifrån riktlinjer som koncernen gett dem, 

dessa gäller vilka omdömen och hur de ska besvaras, där fokus ligger på att vända det negativa till 

något positivt. Alla kommentarer ska besvaras och hotellet tar sina gästers kommentarer på allvar. 

De delar med sig av både positiv och negativ feedback till sin personal. För att länka samman två 

plattformar kommer Scandic Winn framöver att dela TripAdvisor kommentarerna på sin 

hemsida. Arbetet med kommentarerna på First Hotel River C ansvarar hotelldirektören för, de 

har inga restriktioner från koncernen utan de får arbeta fritt med detta. Alla kommentarer ska 

besvaras enligt hotelldirektören och det är viktigt att dela med sig av kommentarerna till resten av 

personalen.  

 

Det som skiljer Clarion Collection Drott från de övriga är att de i dagsläget inte har något 

utarbetat arbetssätt gällande TripAdvisor. Hotelldirektören berättar att de inom en snar framtid 

kommer att påbörja arbetet med TripAdvisor och att de kommer att arbeta med dessa 

kommentarer på liknande sätt som det gör idag utifrån det egna feedback-systemet. Hotellet ska 

återkoppla till alla kommentarer som publiceras. Dock kommer Drott inte att fokusera på att 

gästerna ska gå in på TripAdvisor och lämna ett omdöme, eftersom att de redan har en hög 

placering bland hotellen i Karlstad på webbsidan. 

 

Samtliga hotell har förutom närvaro på TripAdvisor egna feedback-system som de arbetar med. 

Via mailutskick sänder de ut utvärderingar som ger gästen möjlighet att dela med sig av sin 

hotellvistelse och betygsätta den. I ett av systemen ges även möjlighet för gästen att publicera sin 

utvärdering på TripAdvisor.  

 

Två av respondenterna berättar i intervjun att de besvarar alla kommentarer, oavsett om de är 

positiva eller negativa. När vi besöker hotellens TripAdvisor sidor ser vi att detta inte stämmer 

och att det finns flera kommentarer som inte är besvarade. Dock framkom det under intervjuerna 
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att hotellen använder sig av egna feedback-system och möjligheten finns att ett likande omdöme 

publicerats i det systemet och att kommentaren har besvarats där, och de har en nöjd gäst på 

andra sidan dataskärmen genom detta.  

 

6.3 Vilken påverkan har e-WoM för hotellen? 
En slutsats som kan dras från denna studie är att hotell som River C, som är mindre i storlek och 

mindre etablerade i staden, påverkas mer av e-WoM än de större hotellen Scandic Winn och 

Hotell Drott. Detta eftersom att River C är ett mindre hotell, de har inte varit med i en koncern 

lika länge och saknar därför den trygghet som de andra hotellen byggt upp under flera år. För det 

mindre etablerade hotellet är det extra viktigt att skapa nya kundrelationer och vårda sina redan 

befintliga genom en väl fungerande kontakt före, under och efter vistelsen för att skapa lojala 

gäster. Självklart är det även viktigt för de mer etablerade hotellen med att vårda sina 

kundrelationer men fokus på att skapa nya relationer kanske inte behövs för att de kan luta sig 

mot sitt varumärke på ett annat sätt.  

 

E-WoM har en stor påverkan på hotellen och den sker på olika sätt. Påverkan beror på olika 

aspekter, de positiva aspekterna är att kännedom och information om verksamheten sprids till en 

bred publik på en öppen plattform, med förutsättning att kommentarerna är positiva. Det goda 

ryktet som då sprids om hotellet kan leda till att hotellet får mer bokningar. Den negativa kritiken 

som kommer fram leder till att hotellen får reda på förbättringspunkter de kan arbeta med för att 

skapa en bättre upplevelse för gästerna. Att man vänder det negativa till något positivt. De 

kommentarer som är detaljerat beskrivna, oberoende om de är positiva eller negativa, gör det 

enklare för hotellen att ta åt sig informationen än de som är ospecifika. Är merparten av 

kommentarerna negativa kommer den negativa publiciteten påverka verksamheten genom att 

färre gäster bokar hotellet. I det fall som kommentaren är anonyma försvåras arbetet för hotellet 

att vända gästens negativa upplevelse till något positivt. Det går såklart att besvara den anonyma 

kommentaren men det går inte att skapa en vidare kommunikation och relation till gästen om 

denne inte förmedlar någon information om vem den är eller när den bodde där.  I och med att 

e-WoM delas till personalen bidrar det till att skapa en god stämning och det höjer personalen till 

att göra ett fortsatt bra eller ännu bättre jobb.  

 

Den kraft som ligger bakom e-WoM som fenomen kan vi se likheter ur både hotell- och 

konsumentperspektiv, båda parterna vill veta, bryr sig om och påverkas av vad andra tycker. 
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Vikten av att finnas med på TripAdvisor och ta sina gäster på allvar är något som tydligt 

framkom i studien. Alla respondenterna tryckte på vikten av att de förstår kraften bakom e-

WoM.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 
De föreställningar vi hade gällande att TripAdvisor omdömena skulle skilja sig åt mer i relation 

till varandra men även skilja sig åt mer mellan hotellen är inget vi tydligt sett i denna studie. Hade 

vi istället valt att titta på fler kommentarer, hotell i större städer eller olika typer av 

turismverksamheter hade vi kanske funnit att skillnader varit större och resultaten hade blivit 

annorlunda. Vi är medvetna om att det empiriska materialet av textanalysen eventuellt kan ses 

som kvantitativ i sin form även om vårt syfte har varit att genomföra en kvalitativ studie. Vi 

menar ändå att det som framkommit av empirin är kvalitativt i sin form, då vi aktivt valt att inte 

valt att räkna förekomsten av ord eller fokusera på kvantiteten i omdömena. 

 

Uppsatsen har gett oss en förståelse för e-WoM och dess påverkan på hotellverksamheter. 

Studien har fått oss att förstå att det är fält som har stor betydelse för dagens turismnäring och att 

det finns möjlighet till att göra fler och större undersökningar. Det hade varit intressant att 

studera och analysera omdömen från olika sorters turismverksamheter, för att se om dessa skiljer 

sig åt mer än vad de gjort i denna studie.  

 

Något som nämnts under intervjuerna men som inte varit fokus i denna studie handlar om 

anonymitetsperspektivet på internet, och om det skulle kunna påverka sanningsgraden och hur 

åsikter uttrycks på öppna plattformar såsom TripAdvisor. Vi är av den uppfattningen att turister 

och konsumenter är ärligare och uttrycker sig annorlunda när de är skyddade bakom en anonym 

profil på internet och det vore intressant att se hur väl detta stämmer i en annan och mer 

djupgående studie. För att undersöka detta krävs att studien tas från användarnas perspektiv och 

att andra verksamheter än hotell inom turismnäringen inkluderas i studien.  

 

 

 

 

 

 



	   48	  

 7. Litteratur- och källförteckning 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 2., 
[uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ayeh, J.K., Au, N. & Law, R. (2013). ”Do We Believe in TripAdvisor?” Examining 
Credibility Perceptions and Online Travelers´Attitude toward Using User-Generated 
Content, Journal of Travel Research, 1-16. 
 
Bansal, H. S., & Voyer, P. A. (2000). Word-of-mouth processes within aservices purchase 
decision context. Journal of Service Research, 3(2), 166–177. 
 
Björk, P. & Kauppinen-Räisänen, H. (2012). A netnographic examination of travelers' online 
discussions of risks, Tourism Management Perspectives (2–3), 65–71. 
 
Björklund, M. & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. 2. uppl. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber. 
 
Clarion Collection Hotel Drott (2015). Om hotellet. Tillgänglig: http://www.drotthotel.se/om-
hotellet/, [2015-04-13]. 
 
Daugherty, T., Eastin, M.S. & Bright, L. (2008). Exploring consumer motivations for creating 
user-generated content, Journal of Interactive Advertising, Vol.8, (2), 16-25. 
 
Ekström, M. & Larsson, L. (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
First Hotel River C (2015). Våra hotell. Tillgänglig: http://www.firsthotels.se/Vara-
Hotell/Hotell-i-Sverige/Karlstad/First-Hotel-River-C/, [2015-04-13]. 
 
Funk, T. (2009). ”Web 2.0 and beyond: understanding the new online business models, trends, and technologies” 
[Elektronisk resurs] Westport, Conn, Praeger. Tillgänglig: Ebrary. 
 
Grönroos, C. (2007). Service management and marketing: customer management in service competition. 3. ed. 
Chichester: Wiley.  
 
Gummesson, E., (2002). Relationsmarknadsföring: från 4 P till 30 R, 3. [rev.] uppl. Malmö: Liber 
ekonomi.  
 
Hanefors, M. & Mossberg, L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johannessen, A. & Tufte, P.A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl. Malmö: 
Liber. 
 
Kietzmann, J. & Canhoto, A. (2013). Bittersweet! Understanding and Managing Electronic Word 
of Mouth, Journal of public affairs, Vol.13, (2), 146-159. 
 
Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 
AB. 



	   49	  

 
Larsen, A.K. (2009). Metod helt enkelt: introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 1. uppl., Gleerup, 
Malmö. 
 
Liang, S., Ekinici, Y., Occhiocupo. N & Whyatt. G (2013). Antecedents of travellers´electronic 
word-of-mouth communication, Journal of Marketing Management, 29 (5-6), 584-606. 
 
Litvin, S.W., Goldsmith, R.E. & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and 
tourism management, Tourism Management, Vol.28, 458-468. 
 
Mossberg, L. & Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Moutinho, L. (red.) (2000). Strategic management in tourism. Wallingford: CAB International. 
 
Muchazondida, M. (2012). A netnographic examination of constructive authenticity in Victoria 
Falls tourist (restaurant) experiences, International Journal of Hospitality Management, Vol.31, 387– 
394. 
 
Munar, A.M., Gyimothy, S. & Cai, Liping A. (red.) (2013). Tourism Social Media: Transformations in 
identity, community and culture. Bingley, U.K.: Emerald.  
 
O´Connor, P. (2010). Managing a Hotel´s image on TripAdvisor, Journal of Hospitality Marketing & 
Management, (19:7), 754-772. 
 
Scandic Winn (2015). Om hotellet. Tillgänglig: 
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Karlstad/ScandicWinn/?hotelpage=overview#.VS
vPFihWTqw, [2015-04-13]. 
 
Svensson, P-G. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Thurén, T. (2007), Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] Uppl. Stockholm: Liber. 
 
Veal, Anthony James (2011). Research methods for leisure and tourism: a practical guide. 4th ed. Harlow, 
Essex, England: Prentice Hall. 
 
TripAdvisor (2015). About us. Tillgänglig: http://www.tripadvisor.se/pages/about_us.html 
[2015-03-17]. 
 
Weilin, L. & Svetlana Stepchenkova, S. (2014). User-Generated Content as a Research Mode in 
Tourism and Hospitality Application: Tpoics, Methods, and Software, Journal of Hospitality 
Marketing & Management, Vol.24, 119-154. 
 
Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search, Tourism 
Management, Vol. 31, 179-188. 
 
Zhang, Y. & Camilla Vásquez, C. (2014). Hotels responses to online reviews: Managing 
consumer dissatifiction, Discourse, Context and Media, Vol.6, 54-64. 
 
Østbye, H., Knapskog, K., Helland, K. & Larsen, L.O. (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. 
Malmö: Liber ekonomi. 



	   50	  

Bilaga 1. 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrund 
 
Berätta kort om vem du är och vilken roll du har på hotellet. 
 Vad ingår i ditt arbete? 
 Hur länge har du jobbat här? 
 
Berätta kort om hotellets målgrupper, beläggningskapacitet och marknadsföring.  

Vilket är det viktigaste? Målgrupper och marknadsföring. 
 
 
TripAdvisor 
Hur länge har hotellet varit aktivt på TripAdvisor? 
 
Har omdömena sett ut på samma sätt under den perioden eller har de förändrats? 

Vid samma: På vilket sätt? 
 Vid olika: Hur har det förändrats? 
 
Vad innehåller omdömena gällande ert hotell? 
 Ex: råd, teman 
 
Hur arbetar ni med omdömena? 
 Ska de besvaras? Inom en speciell tid? 
 Vem besvarar? 
 Speciella omdömen som besvaras? Positiva/negativa/frågor. 
 Standard svar eller individuella? 
 
Hur hanterar ni de negativa omdömena? 
 Ex: många klagomål på en specifik sak, åtgärdas de? 
 
Hur hanterar nu de positiva omdömena? 

Delar ni med er till personalen? 
 
Påverkar omdömena hotellets verksamhet? På vilket sätt?   
 
Tro du att omdömena är överdrivna både positiva och negativa? 
 
Läser ni konkurrenternas TripAdvisor omdömen? 
  Ja: I vilket syfte? 
 Nej: Varför inte? 
 
Är gäster lika benägna att lämna omdömen på plats i samband med vistelsen? 
 
Är gäster benägna att lämna omdömen direkt på plats?  

Om ja; vad? 
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Bilaga 1. 
 
E-WoM 
Vad är din uppfattning om elektronisk Word-of-Mouth?  
 
Anser ni att ni har god kunskap angående e-WoM? 
 
I vilken utsträckning tror du att andra personers omdömen påverkar en potentiell gäst? 
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Bilaga 2 
 
Arbetsfördelning 
 
Arbetet genom vår studie har fördelats lika och vi har båda varit delaktiga i uppsatsens alla delar 

och största del av textmaterialet har vi skrivits gemensamt. Vi har utfört arbetet med vår 

textanalys tillsammans och vi båda har närvarat vid de intervjuer som utförts till undersökningen. 

Vi valde att fördela arbetet på det här sättet för att få ett bra flyt i uppsatsens språk och bidra till 

den röda tråden. Det vi gjort enskilt är sammanställningen av det empiriska materialet. Elin 

Gabrielsson har sammanställt materialet för textanalysen och Lisa Hedlund materialet från 

intervjuerna.  

 


