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Sammanfattning 
 
Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en 
stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så 
som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter 
som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så 
litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets 
marknadsföring över deras produkt/tjänst. Kommentarer som skrivs på olika sociala medier 
lämnas ofta obesvarade av tjänsteföretagen. De kommentarer som lämnas på sociala medier har 
en stor effekt på framtida konsumenters köpbeslut. Den form av kommunikation som gästerna 
förmedlar på sociala medier kallas electronic Word-of-mouth eller eWOM. Vilket ledde oss in på 
att genomföra en studie som undersöker hur tjänsteföretag tar sig an och hur de skulle kunna 
arbeta med kommunikation genom WOM, eWOM och sociala medier. Vi undersökte detta 
genom att göra en jämförande studie mellan olika hotell i Umeå. En modell med fyra olika steg 
skapades för att ta fram en eventuell kommunikationsprocess till tjänsteföretagen. Modellen 
lägger grund för den undersökning som vi genomför vid insamlandet av data.  Undersökningen 
gjordes som en kvalitativ forskning med ett avsiktligt urval där vi intervjuade en respondent för 
respektive företag. Undersökningen visade att det finns en skillnad mellan hur och till vilken 
grad tjänsteföretagen i Umeå använder sig av eWOM och sociala medier i sin kommunikation 
med konsumenterna Många tjänsteföretag skulle kunna förbättra det operativa arbetet med 
WOM, eWOM och sociala medier.  
 
 
Nyckelord: CGM, Extern marknadsföring, Sociala medier, Kommunikation, Intern 
marknadsföring, Word of mouth, electronic Word of mouth.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
Förord 
 
Ett stort tack till våra intervjudeltagare för den information som gjorde det möjligt att slutföra 
denna uppsats.   
 
Samt ett stort tack till vår handledare Kiflemariam Hamde för den handledning som hjälpt oss 
att bygga en stark grund i uppsatsen.     
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1. Inledning 
Studien inleds med en förklaring av ämnet där vi ger en bild av begreppet Word of mouth och 
kommunikation. En genomgång av hur begreppet Word of mouth har utvecklats genom åren görs 
för att läsaren skall kunna följa de tekniska framsteg som påverkat begreppet. Vidare följer en 
problemformulering om hur kommunikation och sociala medier har utvecklats och påverkat 
företag. Introduktionen och problematiken mynnar ut till en problemställning och ett syfte som 
leder läsaren vidare i vår undersökning. 
 

1.1 Introduktion   
 
Word of mouth har bland forskare kallats för den mest betydelsefulla källan till information i 
mänsklighetens historia (Barreto, 2013, s. 632). I uppsatsen kommer vi att belysa hur 
kommunikationen mellan tjänsteföretag och konsumenter påverkar framtida konsumenter. Vi vill 
belysa hur viktig Word of Mouth (WOM) är och vilken kraft den har inom marknadsföringen. 
  
Electronic Word-of-mouth (eWOM) är ett begrepp som innefattar online forum, alla typer av 
sidor för sociala nätverk, webbplatser för konsument-recensioner och bloggar (Hawkins, 2010, s. 
239). Privatpersoner får möjlighet att bygga kontaktnät både inom sin umgängeskrets och med 
andra människor runt om i världen (Hawkins, 2010, s. 239). Företagen har möjlighet skapa 
användare via sociala medier för att visa sina produkter och tjänster. Användarna får möjlighet 
att delta, skapa och interagera med grupper och 
företag som också använder sig av sociala medier (Hawkins, 2010, s. 239). 
 
Kunder har en önskan om att dela sina erfarenheter till vänner och familj. Förr kunde 
konsumenten enbart nå en handfull människor med sina åsikter genom Word-of-mouth. Idag kan 
de med hjälp av Internet nå ut till en stor mängd människor genom några knapptyck.  
Vi vill visa för företagen hur viktigt det är att hantera WOM och att implementera det i deras 
kommunikation. Båda författarna har arbetat i företag där vi har sett fördelarna med ett aktivt 
deltagande på sociala medier och hur mycket ett positivt WOM genererar. 
  
“Arndt, 1967 definierar Word of Mouth som en muntlig, person-till-person kommunikation 
mellan en mottagare och en kommunikatör”  
 
(Barreto, 2013 s. 640) 
 
Det som Arndt säger är fortfarande är sant bara att idag sker dialogen mellan två eller fler 
personer på olika forum på Internet utan kännedom om vem källan är till åsikterna. Stern (1994) 
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säger att den stora skillnaden mellan WOM och marknadsföring är att de som sprider WOM inte 
är påverkad eller betalda av företagen för att ge positiva åsikter om företaget (Stern, 1994, s. 6). 
 
I dagens samhälle blir vi influerade av reklam, åsikter och annan information dagligen. Individen 
har inte tid att ta in och kontrollera all information som förmedlas eller den sanningsgrad 
informationen har. WOM är en hjälp där människor kan ta del av andra människors 
undersökningar av den information som cirkulerar. En vänskapskrets kan exempelvis få 
information utifrån en väns upplevelse utav en tjänst. Var upplevelsen positiv så litar 
vänskapskretsen på informationen som vännen tillhandahåller och blir mer mottagliga för att 
själva pröva den tjänst som rekommenderas. Vännen blir en ambassadör och en informell 
marknadsförare för företaget och sprider WOM i sin omgivning. Människor vill överlag dela 
med sig av sina erfarenheter angående en produkt eller tjänster vilket gör WOM så effektivt. 
(Silverman, 2001). Att människor är intresserade att ta del av andras erfarenheter och åsikter blir 
extra tydligt när ORC (opinion research center) gjorde en undersökning som visade att 66 % av 
online konsumenterna tar del av de kommentarer som finns tillgängliga angående köp valet 
(Businesswire.com). Hela 84 % medger att de kommentarer de läser har en inverkan på deras 
slutgiltiga val. (Businesswire.com). Vilket borde intressera företag då en stor del av deras 
konsumenter läser och kommenterar på dessa Internet forum. Att 84 % läser kommentarerna och 
medger att de har en inverkan på dem skapar ett stort forum där företag har en möjlighet att ta 
marknadsandelar och påverka konsumenterna.  
 
WOM är ett ämne som det har skrivits mycket om de senaste åren på olika nivåer i den 
akademiska världen. Många av de referenser vi har använt oss av i texten är från artiklar som 
behandlar WOM och eWOM.  Litvin et al, (2006) behandlar tankar kring WOM inom hotell och 
hospitality branschen.  Hennig-Thurau et al, (2004) talar om hur åsikter på Internet plattformar 
har förändrats och hur gemene man är villig att dela med sig av de kunskaper och åsikter de fått 
under olika besök. Arbeten på kandidatnivåer har skrivit om hur sociala medier används av 
företag idag och hur de borde spendera tiden på dessa. Detta arbete visar även hur de olika 
företagen har varit gynnsamma i deras aktivitet på sociala medier framförallt på Facebook.com 
(Andersson & Nilsson 2012). Genom alla de artiklar och tidigare arbeten vi har läst så har frågor 
uppkommit som vi tror skulle vara intressanta att ta del av som ett tillägg på de arbeten som 
redan finns att tillgå.    
    

1.2 Problembakgrund 
  
Sociala medier har tagit ett stort steg in i våra liv, det tillåter både individer och företag att 
interagera tillsammans över Internet. I sociala medier ingår bloggar, online forum och online 
grupper och deras påverkan på marknadsföring har blivit stor (Stephen & Galak, 2009, s. 3). 
“Social media marketing” innebär att företag använder sig av sociala medier som en 
kommunikationskanal för att marknadsföra sig själva eller sina produkter. Det är viktigt för 
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företag att de förstår hur de olika sociala medierna kan användas och att de använder de som bäst 
är anpassat för företaget (Stephen & Galak, 2009, s. 3). För konsumenten har det blivit enklare 
att kommunicera både med sina vänner och andra användare av sociala medier. Där ett enkelt 
knapptryck har gjort att de snabbt kan kommunicera med en stor grupp människor. Konsumenten 
kan skapa, editera och dela information med varandra om företag, produkter och tjänster. Vill de 
kan de även skapa egna grupper och nätverk där de diskuterar något de tycker om eller inte 
tycker om. När detta sker försvinner företagets kontroll över den information och 
marknadsföring som företaget vill förmedla (Akar & Topcu, 2011, s. 41). Användarna kan ses 
som skapare och som mottagare av materialet som skapas på Internet (Haferkamp & Krämer, 
2011, s. 309). 
  
Utvecklingen av sociala medier har skapat en tvåvägskommunikation mellan företag och 
konsumenter. Företagen kan bli både observatörer och deltagare i en dialog som styrs av 
konsumenterna. Vilket i sin tur påverkar företagets kommunikationsprocess eftersom de inte 
längre kan styra processen helt själva. Att användarna själva kan generera material som kan 
generera både positiv som negativ kritik försätter företag i en situation där de antingen får vara 
aktiva och bemöta kritiken, eller ignorera den och fortsätta använda sig av en envägs 
kommunikation i marknadsföringen gentemot sina konsumenter (Hawkins, 2010, s.239). När 
användare väljer att ta emot eller dela med sig av positiv eller negativ information om ett företag, 
produkt eller tjänst via sociala medier använder de sig av eWOM. Abrantes (2013) skriver i sin 
artikel att om företagen är tillgängliga på sociala medier kan eWOM användas som en möjlighet 
att besvara gästerna samtidigt som de får feedback på sina produkter och tjänster (Abrantes et al., 
2013, s.1080).  
  
2010 hade Tripadvisor och Yelp 20 miljoner medlemmar och 40 miljoner konsument baserade 
recensioner, i USA spenderades 906 timmar i månaden på de mest besökta Internetsidorna 
(Barreto, 2013, s. 635). Att eWOM är en del av framtiden är ett faktum. Konsumenter kommer 
alltid att vilja ventilera sina åsikter och upplevelser. Det är såhär många konsumenter gör för att 
förmedla deras känslor kring materiella ting som exempelvis den nyaste telefonen eller 
upplevelser i form av hotell övernattningar, den genomsnittliga amerikanen har konversationer 
om minst tio olika märken per dag (Keller & Fay 2012, Silverman, 2001). 
  
Marknadsföringen på Internet har förändrats, tidigare annonserade företag mer genom att lägga 
upp annonser på sidor som besöktes frekvent. Idag är detta ett komplement till den sociala 
marknadsföringen. Att aktivt delta i digitala samtal skapade av användare är viktigt för att 
företag skall få en förståelse för hur de kan använda sociala medier som ett redskap för PR och 
marknadsföring. Att använda sociala medier utan någon strategi för hur de skall användas 
kommer inte att ge det resultat som företaget förväntat sig (Ricca, 2013, s. 61-62). 
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“When people are talking about you, answer them” 
 
(Word of Mouth Marketing by Andy Sernovitz) 
   
Detta citat borde ses som en väckarklocka för många tjänsteföretag. Tjänsteföretag har med 
delaktighet på sociala medier en möjlighet att differentiera sig mot sina konkurrenter (Jeong & 
Jeon, 2008, s.136). Att kommunicera med sina konsumenter har alltid varit viktigt för 
tjänsteföretag. Konsumenter har en önskan att kommunicera med personalen på plats om 
problem uppstår. Denna typ av kommunikation kallas för service recovery och den ger 
personalen en möjlighet till att rädda en dålig situation. Är kommunikationen till gästen 
tillfredsställande kan personalen lyckats vända en dålig upplevelse till något positivt. På så sätt 
undvika negativ WOM (Lindberg-Repo & Grönros, 1999, s.112).  Att rädda situationen på plats 
är fortfarande en viktig del i kommunikationen eftersom konsumenter fortfarande har en 
kommunikation med personalen på företaget. Det skall dock finnas en medvetenhet om att 
konsekvenserna av att inte ha en möjlighet att rädda situationen på plats gör att tjänsteföretag blir 
mer utsatta för negativ eWOM när konsumenten kommer hem från sin upplevelse.  Enligt Harris 
(1999) så håller företag med om att WOM har en stor betydelse för marknadsföringen men att de 
oftast inte har någon plan för hur den skall hanteras (Harris, 1999, s.199). 
  
Craig (2011) skrev en studie angående amerikanskt beteende av tjänsteföretag på sociala medier. 
Craig kom fram till att endast 4 % av de negativa recensioner och kommentarer som publicerats 
av gäster på sociala medier fick respons av de olika tjänsteföretagen gästerna besökt (Craig, 
2011). Vi arbetar efter antagandet att eWOM än inte blivit en betydande kommunikations kanal 
för tjänsteföretagen.  
 
Företagen kan använda sig av andra kommunikationskanaler än sociala medier för att nå ut till 
missnöjda gäster så som exempelvis telefon och E-post. Har gästerna skrivit negativa 
kommentarer om företaget innan kontakt har upprättats mellan företag och konsument finns 
kommentarerna kvar på sociala medier och kan påverka blivande konsumenter.  Med tanke på 
hur många framtida konsumenter som kan läsa detta är det viktigt att tjänsteföretagen i större 
utsträckning försöker att undvika negativa kommentarer. Användningen av sociala medier har 
gjort att forskare har undersökt hur kommentarer påverkar bokningar som görs av konsumenter. 
För varje procent av positiva kommentarer ökar antalet bokningar med 2,68 % enligt en studie 
gjord i Paris (Ögût & Tas, 2012, s.210). Ögût & Tas studie visar att det borde finnas ett intresse 
för tjänsteföretag att ha en strategi för deras kommunikation på sociala medier.   
  
Självexponering är en del av sociala medier, det finns flera sätt att exponera sig på. För 
möjligheten till stor självexponering kan företag använda sig av sociala medier så som Facebook, 
Twitter och Instagram. Med självexponering kan företaget nå ut till många konsumenter genom 
att marknadsföra sig själva, skapa evenemang och skapa grupper där gäster och blivande gäster 
ges möjlighet att ta kontakt med företaget. Genom en mindre form av exponering kan företag 
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använda exempelvis Tripadvisor där konsumenterna kommenterar och sätter betyg. Där företag 
ges möjlighet att besvara de kommentarer som konsumenterna skriver (Bronner & De Hoog, 
2014, s.57).      
  
Vi utgår ifrån antagandet att konsumenternas upplevelse alltid har varit viktig och att kunna 
leverera en bra produkt från det att gästen gör sin reservation tills dess att gästen åker. Ovan 
berörde vi den första delen av problemformuleringen, nämligen konsumenternas perspektiv. Den 
forskning vi presenterat ger en inblick i problematiken inom WOM och dess nyare kusin eWOM, 
nedan formulerat av Bryan Owen:   
 
"The opportunity in social [media] is about recovery. Showing how you handle a situation. How 
you respond to complaints. We are getting to that point now." 
(Bryan Owen, director of interactive, Hershey Entertainment & Resorts Company) 
  
Det leder oss till andra delen i vår problembakgrund, företagens respons. Vi jobbar med 
antagandet att genom att svara på ett professionellt sätt på de klagomål som uppstår får företagen 
möjlighet att fånga upp och en chans att vända den missnöjda gästen/kunden till en ambassadör 
för företaget. Samtidigt uppvisas en aktiv hantering för blivande konsumenter, ett ansvarstagande 
när något uppfattats fel eller otillräckligt En negativ kommentar kan på så vis bli en positiv 
marknadsföringskanal, men det kräver tid och resurser. 
 

1.3 Problemställning 
 
För att kunna besvara följande problembakgrund har vi ställt oss följande frågor. 
 

1. Hur kommunicerar tjänsteföretag med konsumenterna? 
2. Hur arbetar tjänsteföretag idag med eWOM?  
3. Hur kan tjänsteföretag påverka sitt användande av eWOM för att kommunicera via 

sociala medier? 
  

1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tjänsteföretag tar sig an och hur de skulle kunna arbeta 
med kommunikationen genom eWOM och sociala medier. Författarna ämnar skapa en 
uppfattning av hur tjänsteföretag och konsumenter idag kommunicerar med varandra genom 
sociala medier, WOM och eWOM. Genom att utveckla en teoretisk modell och utifrån den skapa 
rekommendationer till tjänsteföretag inom den bransch undersökningen kommer att ske i. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Undersökningen kommer att genomföras som en jämförande undersökning på ett antal liknande 
tjänsteföretag. Det kommer vara tjänsteföretag inom besöksnäringen som tillhör större kedjor 
som är koncernägda samt enskilda aktörer. Detta för att vi skall få en inblick om hur tankarna 
kring sociala medier WOM och eWOM på tjänsteföretagen inom besöksnäringen skiljer sig åt. 
Studien kommer att genomföras i Umeå eftersom författarna är bosatta i staden och på grund av 
intresse hos författarna om de företag som finns i staden. Fokus kommer att läggas på de företag 
som deltar i studien. Teorier som appliceras i studien lägger grunden för uppsatsen och tolkas 
med data som vi samlar in från de företag som är delaktiga i studien.  
 

1.6 Arbetsprocessen 
Vi har valt att göra en figur över hur vår arbetsprocess har varit under arbetes gång för att visa 
hur vi har gått tillväga.  
 
V 44 V 47 V 50 
Planerade hur vi skulle lägga 
upp uppsatsen. 

Teori och litteratursökning klar Började skriva kap 4 

Började skriva på kapitel 1.  Sjukdom hos båda författarna. Gjorde intervju på hotel 
Beta/Charlie, Delta/Echo  

Började skriva på kapitel 3. Skrev klart kapitel tre. och Fox 
Började leta litteratur.   Transkriberade intervjuerna. 
      
V 45 V 48 V 51 
Gjorde om planering och 
gjorde om syfte och metod 

Författarna friska. Skrev klart kapitel 4 

Strukturerade om kap 1 och 
kap 3 

Skrev klart kapitel 2 Ritade klart modeller. 

Läste vetenskapliga artiklar Hittade respondenter Började skriva kap 5 
Började lite lätt på kapitel 2   Började skriva kap 6 
    Gjorde färdigt kapitel 5 och 6 
V 46 V 49 V 1 
Fortsatte läsa artiklar Gjorde intervjuguide   
Fortsatte skriva kapitel 2 Korrigerade text i uppsatsen.  Korrigerade kapitel 1-4 
Började leta respondenter La till källkritik och litteratur 

sökning i kap 3 
Skrev klart kapitel 7 

  Gjorde intervju med hotell alfa Korrigerade kapitel 5-6 
  Transkriberade intervjun Lämnade in uppsats 

Figur 1. Överblick av arbetsprocessen. 
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2. Teoretisk referensram 
Innan vi presenterar metodvalen och genomför studiens empiriska undersökning så har vi valt 
att visa upp de teorier som vi tänker använda i denna undersökning och återkoppla teorierna till 
syftet och problemformulering. Den teorimodell som presenteras i slutet av kapitlet kommer att 
användas som underlag för vår datainsamling. Det är dessa teorier vi testar genom vår 
empiriska undersökning.  

 
2.1 Kommunikationsmodell 
 

 

Figur 2. Kommunikationsmodell.  
Källa: Jobber & Fahy, 2009, s. 219  
 
Teorin ovan är den klassiska kommunikationsprocessen vilket innebär att det finns en sändare 
och en mottagare av information. Källan (sändaren) skickar ut ett kodat meddelande, 
meddelandet skickas ut till olika kommunikations kanaler som t.ex. Internet, Tidningar eller TV. 
Genom de olika kommunikationskanalerna skickas meddelandet vidare ut till mottagarna som 
själva gör tolkningar av det meddelande som källan (sändare) skickat ut. När mottagaren fått 
meddelandet så får sändaren en feedback beroende på vilken typ av meddelande som har skickats 
ut till mottagaren. Vid överföringen av information samt under feedback finns en risk att det kan 
förekomma ett så kallat brus som stör det meddelande som sändaren försöker att skicka ut.  
Bruset är all annan kommunikation som går genom kommunikations kanaler. Ett exempel på 
detta är att ett företag inte når fram till sina konsumenter med sin marknadsföring eftersom det 
finns en mängd andra företag som vill nå fram med sina meddelanden. Det kan bli svårt för 
mottagaren att sortera all den information som ges och budskapet som företaget velat sända blir 
otydligt. När mottagaren sedan ger feedback till källan (sändaren) finns risk för brus om denna 
inte förstått ursprungsmeddelandet (Jobber & Fahy, 2009, s. 219). Modellen skapades innan 
Internet hade sin stora tillväxt på marknaden. Under denna tid flöt inte lika mycket information 
runt och nådde inte lika många personer d.v.s., idag finns det mer brus som stör mellan sändare 
och mottagare. Ifall vi i denna studie skulle använda oss av denna version av 
kommunikationsmodellen skulle vi stöta på problem då den brister i vissa aspekter som enligt 
vårt syfte och problemställning vill adressera. För att finna en bättre modell så har vi nedan tagit 
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upp viktiga aspekter som vi anser borde finnas med i en fulländad kommunikationsmodell som 
är anpassad för dagens företag. 
 

2.2  CGM 
 
Misner (2010) skriver i sin bok att kunderna inte vill hitta sin advokat i gula sidorna utan de vill 
ha advokaten rekommenderad d.v.s. referenser är attraktivt Misner (2010, s. 35). Bronner & de 
houg (2014) säger samma sak och det är att kunden oftare vill få referenser från en webbsida där 
det är kunderna som tipsar och kommenterar om en semesterort eller ett hotell (Bronner & De 
houg, 2014, s. 51-52). Denna typ av webbsidor är de som genererar en så kallad customer 
generated media (CGM). CGM är en utav de snabbaste växande kanaler för information i form 
av gäst till gäst kommunikation (Jeong & Jeon, 2008, s. 122). I och med Internets expansion de 
senaste åren har det skapats nya marknader för tjänsteföretag att marknadsföra sig på. Sidor som 
Tripadvisor, Hotel.com och många andra sidor ger gäster möjligheter att kommentera och 
bedöma tjänsteföretagen. Enligt Ayeh et al., (2012)  har utvecklingen förändrat marknaden 
genom tre olika sätt. Det första sättet är genom ökningen av många olika gemenskaper som är 
fokuserade på rese diskussioner, men inte bara på Tripadvisor och liknande sidor utan även på 
Facebook och andra sociala nätverkssidor (Ayeh et al., 2012, s. 132). 
 
Det andra sättet är förändringen av hur de resande fokuserar innan resan Ayeh et al., (2012). De 
lägger ner tid på att söka information och att planera sina resor noggrannare (Ayeh et al., 2012, s. 
132). Tredje sättet är hur företagen interagerar på sociala medier i deras marknadsföringsstrategi. 
Det är viktigt för företag att ha en marknadsföringsstrategi som riktar in sig mot sociala medier. 
De Internetbaserade applikationerna idag är byggda på att konsumenter skall rekommendera 
andra konsumenter vart de skall åka, bo och vad skall se (Ayeh et al., 2012, s. 132). Enligt Jeong 
& Jeon (2008) är besöksnäringen beroende av att gästerna sprider eWOM angående deras 
vistelse med andra blivande konsumenter genom olika former av sociala medier (Jeong & Jeon, 
2008, s.124). Vad CGM tillför är enligt Hyan-Yoo & Gretzel (2011) den nya formen av WOM 
där konsumenten kan få information utan att den är fylld av reklam, samt att den alltid är 
uppdaterad till en sådan grad som överstiger den närmaste vänskapskretsen. Av de som använder 
CGM så tror 91.5 % till stor del på vad som skrivs på dessa sidor. Av alla som reser och bokar 
online så tror ca 40 % mer på CGM än reseböcker eller andra artiklar om resmål (Hyan-Yoo & 
Gretzel, 2011, s. 610). Dock säger Hyan-Yoo & Gretzel (2011) också att det är för få av de 
resande som genererar recensioner på forum som är CGM inspirerade. Vilket de menar på är ett 
problem eftersom de inte bidrar med något till forumet utan bara drar nytta av information som 
andra delgivit (Hyan-Yoo & Gretzel 2011, s. 617). 
 
CGM är en viktig del i kommunikationsmodellen. Mycket utav den kunskapen som sprids, sprids 
konsument till konsument. Vi kan dock inte enbart använda oss av denna modell för att besvara 
vårt syfte eller problemställning. Vi vill även se hur kommunikationen mellan företag och 
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konsumenter är. Vår modell kommer däremot att använda denna teori som del av en större 
kommunikations plan. 

 
2.3  Intern marknadsföring  
 
Idag anser många att det är kundservice som genererar mest positiv WOM. Misner (2010) anser 
dock att det mer reducerar spridningen av negativ WOM än vad det genererar en positiv 
spridning. Detta innebär dock inte att kundservice skall förkastas som något som inte påverkar 
konsumenternas upplevelse av företaget. Det är hög konkurrens bland tjänsteföretag idag vilket 
har gjort att många företag granskat vilka nya strategier de kan använda sig av i sin 
kommunikation med konsumenterna för att ligga i framkant. Den interna marknadsföringen är en 
utav de strategier som företagen insett är en viktig del för att nå ut till sina konsumenter. 

Fördelarna med intern marknadsföring kan enligt Arnett et al.,(2002)  delas upp i fyra olika 
komponenter: 

1) Anställda stannar längre vilket ökar kunskapen och gemenskapen. 

2) Ökad kvalité av servicen. 

3) Många av de anställda är nöjda med sitt jobb och trivs bra. 

4) En ökad förmåga att implementera förändringar i företaget. 

Lyckas ett tjänsteföretag med sin interna marknadsföring kan detta leda till en värdefull atmosfär 
där folk känner sig välkomna (Arnett et al., 2002, s. 87-88). Arnett et al., (2002)  tror att fokusen 
hos många tjänsteföretag är att skapa lojalitet hos konsumenterna för att ta över stora delar av 
konkurrenternas marknadsandelar.  Är nya och gamla gäster nöjda med sin upplevelse kommer 
de att komma tillbaka vilket i sin tur kommer att generera positiv WOM (Arnett et al., 2002 s. 
88). 

”Intern marknadsföring är som ett äktenskap. När man en gång gett sig in i det lever man det 
varje dag, det tar inte slut”. 

 (Grönros, 1990, s. 239) 

För att kunna kommunicera på ett effektivt och kompetent sätt måste alla i företaget veta vad de 
har för roll samt få tillräcklig med information från högre chefer för att utföra sin uppgift på ett 
så bra sätt som möjligt (Grönros, 1990, s. 239). Grönroos (1990) säger att i många fall ses denna 
form av intern marknadsföring enbart som en sätt att föra en envägs kommunikation, de har inga 
möjligheter att ställa frågor utan får bara alla ”svaren” från ledningen.  Vilket medför att mycket 
av den informationen som når de anställda inte tas om hand eller omvandlas till något produktivt 
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(Grönros, 1990, s. 239). Keelson & Polytechnic (2014) anser att om de anställda är nöjda och 
trivs så kommer kunderna njuta av upplevelsen vilket i sin tur kommer att leda till lojalitet 
(Keelson & Polytechnic 2014, s. 4). Lojala kunder är mer värdefulla på både kort och lång sikt 
(Schultz, 2004, s. 112). Vill företaget öka servicen och sprida ett bra WOM är det bra att börja 
hos de anställda. För att ge dem den kompetens som krävs för att göra besöket så bra som möjligt 
för konsumenterna. Det handlar om att skapa “job satifaction” och en känsla av stolthet hos de 
anställda gentemot företaget (Arnett et al., 2002, s.88). Har de anställda en positiv atmosfär på 
jobbet och är nöjda med den respons de fått av ledningen så kommer de att känna en stolthet i 
deras organisation och kommer förmedla denna känsla till konsumenterna (Arnett et al., 2002, 
s.88).  

(Parasuraman et al., 1988) talar dock om ett annat sätt att arbeta på, tjänstekvalitet. Enligt 
(Parasuraman et al., 1988) finns det fem viktiga gap för att förmedla god tjänstekvalitet. Arnett et 
al., (2002) anser att stolthet på arbetsplatsen skapar god service gentemot gästerna, stoltheten kan 
leda till att uppfylla de fem olika gap som (Parasuraman et al., 1988) beskriver (Arnett et al., 
2002, s.88). Dessa fem olika gap är: Påtaglighet som är fysiska saker som konsumenten kan se 
och ta på i form av utrustning, material och personalens framträdande i form av klädsel och 
auktoritet. Tillförlitlighet är förmåga att utföra och leverera den tjänst som utlovas. Mottaglighet 
är viljan att hjälpa kunderna och förse dem med en så bra service som möjligt. Försäkran om att 
personalen har den kunskap och förmågan att visa kunskapen vilket förmedlar ett självförtroende 
inför gästerna. För att gästen skall ha ett förtroende för personalen. Empati är när personalen 
visar omtänksamhet gentemot sina gäster genom att ge dem individuell service och bistå med 
eventuella problem (Parasuraman et al., 1988, s. 23 ). Uppfylls dessa gap har tjänsteföretagen 
möjligheten att skapa nöjda gäster. Det är dock svårt att göra allt perfekt eftersom tjänstekvalitet 
bygger på en interaktion mellan den som tillhandahåller tjänsten och den som konsumerar 
tjänsten. Det är viktigt att den som säljer tjänsten uppfattar konsumenternas förväntningar och 
kan anpassa sig till dessa för att skapa en meningsfull relation (Eriksson et al, 1999 s. 363). 

Är dessa gap uppfyllda är det sannolikt att personalen på företaget känner en form av “job 
satisfaction”. Enligt Arnett et al., (2002) så kan job satisfaction delas upp i tre olika faktorer som 
påverkar hur de anställda trivs på jobbet (Arnett et al., 2002, s.88).  

Rolltydlighet (role clarity) som innebär att de anställda skall ha ett tydligt jobb beskrivning där 
de har en tydlig förståelse för vad som förväntas av dem för att genomföra jobbet på ett bra sätt. 
(Arnett et al., 2002, s. 90). Har de anställda en tydlig rollbeskrivning så är de mer positivt 
inställda till sitt jobb, vilket enligt Arnett et al., (2002) bör vara tillräcklig morot för cheferna att 
ge de anställda en tydlig beskrivning om vilka befogenheter och vilket ansvar som förväntas av 
dem. (Arnett et al., 2002, s. 88). Faktor nummer två för att skapa job satisfaction hos de anställda 
är att de har en trevlig och god arbetsmiljö. Vilket företagen bör tänka på, att inte enbart fokusera 
på konsumenterna utan även fokusera på att skapa en god miljö för de anställda på arbetsplatsen. 
Dock så anser vi att denna del kan vara av mindre betydelse om de anställda har om en god bild 
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av cheferna. Det är därför av stort intresse för cheferna att vara lyhörda om huruvida de anställda 
uppfattar dem och deras ledarförmåga. Det är bilden de anställda har av chefernas som är den 
största delen i huruvida de är nöjda med sitt jobb (Arnett et al., 2002, s. 88). 

Den interna marknadsföringen är viktig i kommunikation med konsumenterna, dock fungerar det 
inte endast att ha dessa teorier för att besvara vår problemformulering. Dessa två teorier visar 
enbart på den kommunikationen som sker på plats och på vilket sätt de anställda kan påverka 
konsumenternas upplevelse.  

2.3.1  Hur får företagen kunderna att skapa ett positivt WOM, eWOM 
 
I kapitel 2.3 tas det upp hur företag kan agera för att göra de anställda nöjda vilket i sin tur skall 
generera nöjdare kunder för att från företagets sida sprida goda rykten efter besöket.  

 Gelb & Sundaram (2002) säger såhär: 

”The great challenge lies in motivating authentic, happy customers to provide accurate and 
helpful information to those seeking it. The bias that sends the complaining users rushing to their 
computers to share unhappiness is difficult to counter.” 

(Gelb & Sundaram 2002, s. 24) 

Vad företagen måste tänka på är att de inte kan göra reklam för företaget utan det skall komma 
genom en genuin och trevlig upplevelse, annars tar man bort den organiska WOM som finns 
vilket kan tolkas negativt av kunderna (Gelb & Sundaram 2002, s. 24). Problemet med 
spridandet av WOM är att det inte bara sprids positivt utan även negativt. Det är upplevelsen 
som visar om du kommer att sprida bra eller dålig WOM. Upplevelsen blir bättre ifall du 
upplever något nytt och intressant som du tidigare aldrig upplevt. Enligt Barreto (2013) så 
kommer en gäst sprida ett gott WOM om kunden är nöjd med den service som gästen förväntade 
sig före resan. Viljan att sprida och dela med sig av en upplevelse kommer när ett företag lyckas 
överstiga förväntningarna gästen skapats sig (Barreto, 2013, s. 642). Lyckas dock inte 
tjänsteföretaget att uppfylla kundens förväntningar är det troligt att de kommer att sprida WOM 
av ett negativt slag.   

 

 2.4  Extern marknadsföring 
 
Enligt Litvin et al., (2006)  finns det strategier för hur företag kan använda sig av WOM (Litvin 
et al., 2006, s. 458). En utav dem är enligt Litvin et al., (2006) Informational vilket innebär att 
företaget måste ha procedurer för att tillåta de anställda att diskutera den feedback som har 
skapas online av tidigare besökare. Genom att diskutera feedback kan konsumenternas 
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upplevelser berikas, problem kan lösas samt att det är enklare att ta reda på vad gästerna säger 
angående företaget på både gott och ont. Företagets ståndpunkt gentemot sina konkurrenter kan 
med hjälp av feedback analyseras.  All denna kunskap kan användas till att sprida positiv eWOM 
angående företaget och hjälpa framtida konsumenter genom att tillgodose dem med bilder och 
åsikter angående företaget.  I slutändan skapas positiv WOM som genererar positiva intäkter för 
företaget (Litvin et al., 2006. s. 462-463). För att skapa denna kommunikation använder många 
företag sig av några olika kanaler för att få feedback och gå ut med information, till sina 
konsumenter. 

 E-post är ett sätt där kommunikationen sker med en person åt gången. E-post är ett vanligt sätt 
att använda sig av för företag där deras trogna kunder genom E-postlistor får nyheter och 
erbjudanden. En del företag skickar ut enkäter för att fylla i efter en vistelse för att ge feedback 
på besöket. Nackdelarna med enkäter är att många konsumenter som får dessa ser det som 
skräppost vilket oftast inte öppnas eller som slängs direkt från inboxen. När gästerna inte är 
intresserade att delta. Fördelen med att använda sig av denna form är att budskapet inte förändras 
med tiden. Sprids ordet vidare person till person i verkligheten så finns det en risk att det 
kommer in tolkningar över tid vilket inte sker om folk endast delar brevet vidare till vänner och 
bekanta (Lindgreen & Vanhamme 2005, s. 132 - 133).  Enkättyper är enligt Cawley (1997) bra 
för att se hur saker förändrats över tid för att sedan analyseras. De personer som skriver negativt 
på dessa forum/enkäter bör företaget ta kontakt med (Cawley, 1997). Enligt Cawley (1997) så är 
de flesta konsumenter nöjda med att någon hör av sig vilket visar att de har läst och tagit till sig 
de kommentarer som de har skrivit. 

Hemsidor är det andra sättet att få och ge feedback till konsumenterna där du når fler människor, 
tillskillnad från E-post där det är person till person kommunikation (Litvin et al., 2006, s. 463). 
Här kan tjänsteföretaget skapa första steget till att generera ett BUZZ för att sprida ett positivt 
eWOM. De besökare som är aktiva på detta medium skall kunna reflektera och kommentera 
företaget eller resmålet för att dela med sig av upplevelsen till framtida resenärer. De 
konsumenter som är återkommande till företaget bör också bli tillfrågade ifall de vill ha en länk 
på deras privata hemsida som länkar till företagets sida för att sprida ordet (Litvin et al, 2006, 
s.463) 

Bloggar och andra virtuella grupper kan också generera feedback och ge en insyn i hur gästerna 
tycker och tänker. De som reser ofta vill dela med sig av sina upplevelser som vi skrivit om i kap 
2.3 men likaså vill framtida gäster läsa vad de har skrivit. Ett tips som (Litvin et al, 2006, 464) 
tar upp är att bjuda in kända bloggare som skriver om hotell och servicebranschen för att visa 
dem runt på hotellen och områdena. Där tanken är att de skall sprida ett positivt eWOM och 
gärna skriva om företaget (Litvin et al, 2006, 464). 
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2.5   Word of mouth och eWord of mouth 
 
Word of mouth (WOM) är som tidigare nämnt en informell kommunikationskanal som sker 
mellan två olika parter. Det är information som sprids vidare från person till person angående 
kvalitén på hotell, restauranger och andra tjänsteföretag. WOM kan även kallas för 
referensmarknadsföring. Enligt Misner (2010) är referensmarknadsföring en paradox där många 
företag är medvetna om hur viktigt det är med positivt WOM men väldigt få som vet hur det 
skall användas effektivt (Misner, 2010, s. 22-23). 
Teknikens utveckling som tagits upp tidigare i kapitel 1.1 och 1.2 har spelat en stor roll i 
utvecklingen av WOM, från början var det bara person till person. Idag är det person till grupp 
där kommunikationen sker via Internet där du sprider tankar och åsikter. Litvin et al (2006) 
definierar eWOM: 
  
“all informal communications directed at consumers through Internet-based technology related 
to the usage or char- acteristics of particular goods and services, or their sellers” 
(Litvin et al, 2006, s. 459) 
 
Barreto (2013) refererar till (Hoffman & Novak 1996; Kozinets 1999; Cothrel 2000) som 
beskriver hur Internet har skapat ett forum för människor som har ett intresse att delge och ta del 
av information från andra konsumenter (Barreto, 2013, s. 635). Vilket har gjort att vanliga 
människor idag kan få betalt av företag för att marknadsföra företagets produkter via eWOM. I 
och med denna utveckling kan en person uttrycka sina tankar och åsikter till en stor publik men 
det finns en risk att trovärdigheten är lägre på dessa sidor då många av recensenter på forumet är 
anonyma (Litvin et al, 2006, s. 462). Anonymiteten kan dock leda till att folk lättare delar med 
sig av tankar och åsikter. Det finns många nackdelar med att eWOM har blivit så pass stort. 
Enligt Dellarocas (2003) så är en av svårigheterna som uppkommer med eWOM att det inte finns 
någon kännedom om personen som skriver på forumen. På Internet är det omöjligt att tolka 
kroppsspråk och andra tecken på om användare talar sanning eller inte (Dellarocas, 2003, s. 
1410). Anonymiteten skapar en känsla som gör det enklare att sprida en negativ WOM eftersom 
användaren inte behöver stå till svars för sin åsikt (Gelb & Sundaram 2002 s. 22). Det kan också 
få konsekvenserna att du får rekommendationer från någon som i realiteten inte har någon 
kunskap om platsen eller området (Gelb & Sundaram 2002, s. 22 -23). WOM teorin är viktig för 
att besvara vårt syfte och problem men för att förstå hur WOM sprider sig och hur det skapas 
räcker det inte med att bara fokusera på själva spridningsprocessen. För att förstå hur 
kommunikationen fungerar mellan företag och konsumenter så måste vi se hur tjänsteföretagen 
upplever att konsumenter kommunicerar med varandra. Samt hur de uppfattar vikten av service 
på plats och hur företagen tillgodoser gästernas behov.  
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2.6 Sammanfattande modell. 
 
Ovan har vi gått igenom olika teorier som har med kommunikation mellan företag och 
konsumenter att göra. Alla de olika teorierna sprider eller skapar positiv WOM från företagets 
sida eller via konsument till konsument. Teorierna var och en för sig kommer inte att besvara 
vårt syfte eller problemställning när det ämnar behandla hela kommunikationsprocessen och inte 
bara enskilda delar vilket är huvud syftet för denna uppsats. Vi har funnit en modell som tar i 
anspråk många av de aspekter vi anser är viktiga för att skapa en fulländad kommunikation 
mellan konsumenter och företag. Som vi skriver i inledningen så är sociala medier en utav den 
snabbaste växande marknaden på Internet, sociala medier är en form av WOM där ordet sprids 
via Internet. Modellen vi kommer att använda oss av heter Word-of-mouth 
kommunikationscirkel. För att göra denna modell mer lämplig för att besvara syftet och 
problemställning kommer vi att ha den klassiska modellen som grund för att skapa vår egen 
teoretiska modell som är anpassad till dagens former av kommunikation.  
 

  

Figur 3. Word of mouth kommunikationscirkel. 
Källa: Grönroos, 1990, s.169 
  
Den inverkan som WOM har är ofta större än den personliga kommunikationens, 
masskommunikationens eller direktkommunikationen inverkan. (Grönroos 1990 s.169). 
Kommunikationscirkeln (fig. 3) består av fyra olika delar som cykliskt förklarar hur WOM 
skapar förväntningar hos nya och existerande kunder. Sen är det upp till företaget att forma 
kundernas upplevelser så att de lämnar företaget med goda minnen och erfarenheter (moments of 
truth). De erfarenheter kunden tar med sig är avgöranden om kunden kommer att sprida WOM 
och om kunden kommer sprida positiv eller negativ. Modellen kommer att pågå i ett cykliskt 
förlopp där kunderna först blir påverkade av den information som tidigare gäster delat med sig 
av för att sedan uppleva och påverka nästkommande gäster. Den modellen som Grönroos 
skapade 1990 består av fyra steg som sammanfattar hur kommunikationen sprids och hur den 
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påverkar framtida kunder. De fyra olika stegen är Word-of-mouth/ referenser, 
förväntningar/inköp, interaktioner och erfarenheter (Grönroos, 1990, s.169). För att vår modell 
skall bli lite tydligare om vad vi vill få fram genom våra studier så har vi adderat vissa delar på 
modellen som skall göra den lättare att förstå och tolka. Den utvecklade modellen går att se 
nedan.  
 

 

Figur 4. Kommunikationsmodell för framtida företag.  
Källor: Modell framtagen av Joacim Braunander och Fredrik Olofsson, en sammansättning av 
Grönroos, Service marketing (1990), (Jeong & Jeon, 2008, s. 122), (Ayeh et al., 2012, s. 132), 
(Jobber & Fahy, 2009, s. 219), (Arnett et al., 2002, s. 87-88), (Gelb & Sundaram 2002, s. 24), 
(Litvin et al., 2006, s. 458, 462-463) teorier.  
 
Denna modell består också den av fyra olika steg som kommer att förklaras nedan, författarna 
har även lagt till hur de olika stegen skapar en orsak verkan och effekt.  De pilar ni kan se som 
leder ut från boxarna är som exempel i steg nummer ett. Förväntningar/köp sker genom att 
WOM, eWOM sprids så kommer konsumenterna att påverkas av kommentarerna från tidigare 
gäster vilket kan påverka ifall hen vill köpa produkten eller ej.   
 
Förväntningar/Köp Del A: I denna del av modellen är CGM den viktigaste teorin som handlar 
om huruvida kommunikationen mellan gamla och nya konsumenter är och hur de tänker i form 
av informationssökning inför besöket. CGM och beslutsprocessen är viktiga teorier för företag 
eftersom det visar hur konsumenterna finner information angående en produkt eller ett resmål 
relevant.  För företag är det viktigt att se bra ut gentemot potentiella nya kunder. Konsumenten 
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har en mängd andra företag att välja mellan så det är viktigt att sticka ut i mängden på ett positivt 
sätt. 
 
Interaktioner (upplevelsen) Del B: Denna del av modellen handlar om hur företagen hanterar 
varje gästs förväntningar. Hur personalen trivs och vilken kunskap de har. Tidigare i detta kapitel 
har vi belyst de viktigaste delarna för att möta varje enskild gäst på rätt sätt. Kapitlet har tagit 
upp hur viktigt det är att gästernas förväntningar blir bemötta eller om möjligt överträffade. 
Företagets interna kommunikation och hur de jobbar med marknadsföring är av stor vikt för hur 
gästerna uppfattar den service de fått av företaget. I denna del av modellen upplever 
konsumenten produkten eller tjänsten och får en uppfattning som sedan sprids vidare efter 
besöket. Tjänstekvalitet och dess fem olika gap är här viktigt för att göra kunderna nöjda. De 
olika aspekterna på denna del kommer att vara en god hjälp för att få oss att besvara 
problemställningen om hur företagen kommunicerar med konsumenterna och hur de använder 
sig av WOM och eWOM i sitt arbete.   
 
Efter besöket är över bör först och främst personalen undersöka om allt har varit till belåtenhet 
för att kunna rätta till eventuella fel eller oklarheter som uppstått under besöket. Företaget vill 
förhindra negativ spridning eWOM och WOM samt för att får reda på ifall det finns möjligheter 
till förbättring inför nästa kunds besök.  
  
Erfarenheter/ Extern kommunikation del C: I detta steg har kunderna genomfört köpet eller 
vistelsen på företaget och har möjlighet att reflektera över köpet. Det är väldigt viktigt att den 
externa kommunikationen fungerar från företagets sida. För att se hur kunderna upplevde 
besöket kan företagen användas sig av olika medel som nämnts i kapitel 2.5. Finns det kunder 
som haft dåliga erfarenheter och som företaget inte lyckats fånga upp innan de lämnat företaget, 
så kan kontakt uppnås genom de olika kanaler som nämnts ovan. Litvin et al., (2006) skriver 
också att serviceföretag måste ha planer för hur de skall hantera den information som tillkommer 
på sociala medier och andra platser där eWOM sprids (Litvin et al., 2006, s.463). Får de mycket 
negativ kritik på vissa områden så är det viktigt att företagen tar till sig av denna så att de i 
fortsättningen kan höja kundens upplevelse. Det är på dessa områden som många företag har 
problem i hanteringen. I problembakgrunden tas Craigs (2011) artikel upp där han diskuterar att 
endast 4 % av alla negativa kommentarer besvaras av serviceföretagen. I detta steg måste 
företagen lära sig att ta vara på kritiken när den uppstår och besvara den för att kunna växa som 
företag. Kommunikationen måste förändras på företagen för att utveckla användandet av eWOM 
gentemot konsumenterna. Användandet av sociala medier har ökat hos konsumenterna, då måste 
det också öka hos företagen så att kunderna inte får styra eWOM utan att bli ifrågasatta.  
 
Wom/ Referenser Del D: Under detta steg får förhoppningsvis företagen valuta för den 
investeringen som de gjort under kommunikations process tidigare delar. Kundens besök 
kommer förhoppningsvis generera positiv eWOM och WOM. Sista steget är det tillbaka på en 
konsument till konsument kommunikation på sociala medier såsom Tripadvisor, Facebook eller 
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andra typer av forum där det sker kommunikation mellan konsumenter. Spridningen av WOM är 
som vi tidigare i detta kapitel nämnt viktigt för tjänsteföretag. Konsumenterna skall ha 
möjligheten att dela sina bilder, tankar och åsikter angående besöket till sina vänner och bekanta. 
Idag sprids denna information via eWOM men till en större publik än tidigare eftersom det 
tidigare bara nådde vänner och bekanta.  
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3. Metod 
I detta kapitel kommer författarnas vetenskapliga utgångspunkt presenteras och det kommer att 
ligga till grund för den forskningsstrategi och design som skall användas.  Vidare presenteras 
studiens praktiska metod för hur undersökningen skall genomföras. Kapitlet avslutas med att 
förklara hur vi kommit fram till de teorierna vi presenterar i kap 2 genom att förklara material 
från tidigare forskning.   
 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 

3.1.1 Förförståelse 
 
Uppsatsförfattarna är två studenter som läser Hotelmanagement programmet på Umeå 
Universitet. Stort fokus i utbildningen har legat på kurser inom företagsekonomi, hospitality och 
ledarskap. Uppsatsen kommer att inrikta sig mot tjänsteföretag. Den teoretiska förförståelse vi 
har inom ämnet är kurser inom marknadsföring på A och C nivå inom företagsekonomi. Där de 
centrala begreppen om hur företag och konsumenter kommunicerar med varandra kommer att 
användas. Kunskaper inom hospitality och värdskap kommer att användas då vi har en förståelse 
för hur ledarskap kan påverka värdskapet inom ett tjänsteföretag. Utifrån förtagets perspektiv 
kommer vi att undersöka kommunikationen med gästen och hur de hanterar vissa situationer. Vi 
kommer att inkludera kunskaper från organisation och ledningskurser inom företagsekonomi 
eftersom vi vill studera hur företag agerar och utvecklar sitt sätt att kommunicera med gäster. 
Dessa kurser har gjort att ett intresse för hur konsumenter och företag kommunicerar med 
varandra har bildats och ligger till grund för att vi valt att skriva arbetet inom detta ämne. 
Tekniken har förändrats de senaste åren och sociala medier har blivit en allt större 
kommunikationskanal. Word of mouth har haft ett stort användningsområde inom 
tjänstebranschen tidigare. Idag har en utveckling av begreppet till eWOM fått allt större del i den 
framträdande roll som sociala medier gjort i samhället.  Där e-WOM och konsumentbaserat 
material syns allt mer. Och har skapat ett intresse för oss att skapa denna uppsats.   
 
Den praktiska förförståelse vi har är hämtad från flera års erfarenhet inom hotell och 
restaurangbranschen. Där en av författarna har nio års erfarenhet som servitör och hovmästare 
inom restaurangbranschen och den andra författaren har sex års erfarenhet från centralbokning 
och receptionsarbete på hotell. Att kommunicera med gäster på ett professionellt sätt redan från 
ankomst har varit en viktig del av vårt sätt att arbeta. Den förändring som vi upptäckt de senaste 
åren vi arbetat är att människor har blivit allt mindre benägna att säga vad de tycker om sin 
upplevelse på plats. För att sedan skriva vad de tycker och tänker på Internet där det är svårare 
för företagen att rädda en situation och göra gästen nöjd. Aktiviteten som pågår på Internet är en 
sak som företagen måste utveckla en strategi för så att de kan arbeta mer förebyggande och skapa 
kundrelationer även när deras gäster lämnat verksamheten. Vi har i problembakgrunden visat på 
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att många har användare på sociala medier men saknar plan för hur användandet skall se ut är det 
en viktig del av denna uppsats. Eftersom vi båda är intresserade av tjänsteföretag har vi valt att 
fokusera på deras kommunikation med gäster. 
 

3.1.2  Vetenskapssyn 
 
Vetenskapssyn bygger på epistemologiska och kunskapsteoretiska frågeställningar. En utav dem 
är positivism som grundar sig i en kunskapsteoretisk forskning. Den andra är interpretativism 
som grundar sig på en epistemologisk frågeställning. Båda sätten handlar om vad som är och vad 
som kan betraktas som kunskap inom ett ämnes område (Bryman, 2008, s. 29-30). Positivismen 
förespråkar ett användande av naturvetenskapliga metoder och handlar om att skapa hypoteser. 
Hypoteserna genomgår tester i form av observationer som sedan bekräftas eller förkastas 
beroende på observationens resultat. Hypoteserna skapas utifrån tidigare teorier, genom att få 
fram ny information kan hypoteserna användas till att generera eller förändra teorier (Bryman, 
2008, s. 30). Interpretativism är ett tolkande synsätt som handlar om förståelse och tolkning av 
den sociala verkligheten. Genom att försöka sätta sig in i den sociala verkligheten som existerar 
kan forskaren sätta sig in i problemet ur betraktarens ögon för att ta fram ny information inom ett 
ämnes område (Bryman, 2008, s. 33).  
 
I uppsatsen kommer ett tolkande synsätt användas genomgående eftersom vårt syfte är format ur 
ett utvecklande intresse. Det innebär att vi vill förklara de tolkningar som vi gör på 
tjänsteföretagen ur deras perspektiv. Med tanke på valet att fokusera på företagens perspektiv är 
det viktigt att komma dem nära. För att skapa sig en förståelse som kan grunda sig på teori men 
framförallt utgår ifrån betraktarens ögon. Ett användande av positivism hade kunnat 
argumenteras för om vi skulle vilja utföra vår uppsats från konsumenternas perspektiv. 
Observationer hade behövt göras i en större omfattning för att kunna skapa en studie med en helt 
objektiv inriktning fri från tolkningar.  
  

 
3.1.3 Kunskapssyn 
 
Kunskapssyn innebär ontologiska frågeställningar som handlar om läran om varandet (Bryman 
& Bell, 2011, s. 41-42). Kunskapssynen består av två ontologiska synsätt objektivism och 
konstruktionism. Objektivism innebär att det som händer det händer och är oberoende av sociala 
företeelser. Vilket innebär att vi inte kan påverka de sociala företeelser som sker runt omkring 
oss (Bryman, 2011, s. 36). Konstruktionismen säger att de sociala aktörerna själva skapar sociala 
företeelser som ständigt ligger under förändring. Det innefattar också att forskare skapar en form 
av beskrivningar av den sociala verkligheten, en specifik bild av den sociala verkligheten som 
inte kan betraktas som slutgiltig. Den kunskapssyn som kommer användas och passar bäst till 
studien är konstruktionism.  Vi har valt konstruktionism för att interaktionen och kommunikation 
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via sociala medier är ett socialt samspel mellan två eller flera individer över Internet. 
Kommunikationen konstrueras av människor och skapas via ett socialt samspel. Eftersom studien 
ämnar jämföra sex olika tjänsteföretag och hur de tar sig an och kommunicerar genom sociala 
medier måste vi få en inblick i de alternativa kommunikationskanaler de använder sig av. Detta 
innebär att de själva har skapat formen om hur de kommunicera med sina gäster. Genom en 
konstruktionistisk kunskapssyn kan vi presentera en specifik bild av tjänsteföretagens 
användande av sociala medier och värdet av eWOM (Bryman, 2008. s. 37). En objektivistisk 
kunskapssyn blir inte aktuell eftersom sociala medier och word-of-mouth är begrepp som är 
skapade av människor och styrs av de val människor gör. Objektivismen säger att sociala 
företeelser och dess betydelse existerar oavsett om sociala aktörer är inblandade (Bryman, 2008, 
s. 36). Visst kan kommunikationen på sociala medier sprida sig utom kontroll men det är 
fortfarande en mänsklig handling som gör att det får spridning. Det kommer att presenteras en 
specifik bild för tjänsteföretagens användande av sociala medier och word-of-mouth. Detta 
innebär inte att det som presenteras är en slutgiltig modell utan en konstruktion som gjorts för att 
beskriva de tolkningar som gjorts av det problem som formulerats (Bryman, 2008, s. 37). 

 
3.2 Val av metod 
 

3.2.1 Angreppssätt 
 
Deduktion, induktion och abduktion är tre angreppssätt som är möjliga att använda sig av vid 
denna typ av forskning. Angreppsätten deduktion och induktion är motsatser till varandra och 
används på olika sätt för växla mellan data och begrepp (Yin, 2011, s. 97). Det deduktiva 
angreppsättet innebär att forskaren utgår ifrån en teori för att sedan göra observationer och 
framställa ett resultat (Bryman, 2008, s. 28). I det induktiva angreppsättet görs 
observationerna/datainsamlingen först, resultatet skrivs ned för att forskare skall kunna analysera 
materialet för att antingen generera eller förändra en teori (Bryman, 2008, s. 28). Tolkningen av 
data som samlas in brukar leda till att begrepp utvecklas (Yin, 2011, s. 93). Det tredje 
angreppsättet är ett abduktivt angreppsätt vilket innebär att forskaren växlar mellan induktivt och 
deduktivt angreppsätt.  
 
För att forskningen skall gå att genomföra utifrån det syfte och problemställning studien har är 
det användandet av deduktivt angreppsätt som genomsyrar uppsatsen. Det deduktiva 
angreppsättet tillåter författarna att använda redan existerande teorier för att skapa en modell som 
är anpassad för kommunikation genom sociala medier och eWOM. Modellen grundar sig på 
teorier som finns inom området och tillåter författarna att skapa arbetsmaterial till genomförandet 
av undersökningen. Skulle vi valt det induktivt angreppsättet hade vi behövt gå ut på 
tjänsteföretagen och hämta in och tolka data för att sedan använda lämpliga teorier för att 
slutföra studien (Bryman, 2008 s.28). Vårt syfte är att undersöka hur tjänsteföretag tar sig an och 
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skulle kunna arbeta med kommunikationen på sociala medier, WOM och eWOM. För att göra 
detta valde vi att samla in information i form av teorier om de olika kommunikationsmetoderna 
först för att kunna angripa det problem skulle besvaras.  
 

3.2.2 Forskningsstrategi 
 
Inom forskningsstrategi finns det två val dessa är kvalitativa eller kvantitativa metoder. När 
forskare samlar in data till kvantitativ forskning använder de sig vanligtvis av kvantifiering 
Kvantifiering innebär att forskaren använder sig av siffror vid datainsamlingen. Kvantitativ 
forskningsstrategi har vanligtvis deduktivt angreppsätt. En kvantitativ forskning använder sig av 
en vetenskaplig inriktning med en naturvetenskaplig modell som företräds av positivism. Vilket 
är en objektivistisk kunskapsinriktning (Bryman, 2008 s. 40). Den kvalitativa metoden lägger 
tonvikt i ord och tolkningar istället för siffror vid datainsamlingen, vanligtvis används induktivt 
angreppsätt och den förespråkar ett tolkande vetenskapligt synsätt. Där utgår forskaren ifrån 
konstruktionism som kunskapsinriktning (Bryman, 2008 s. 40-41). Det är dock generella och 
grundläggande skillnader och inget arbetssätt som måste följas vid valet av den 
forskningsstrategi som passar bäst för undersökningen.  
 
Vetenskapssyn, kunskapssyn och angreppsättet som presenteras i kap 3.1.2, 3.1.3 samt 3.2.1 
leder forskningen vidare till användandet av en kvalitativ forskningsstrategi. Studien kommer att 
genomföras med en kvalitativ forskningsmetod, ett tolkande synsätt, konstruktionism som 
kunskapssyn och ett deduktivt angreppsätt. Det deduktiva angreppsättet är ovanligt vid 
kvalitativa studier. Dock är det ytterst användbart eftersom forskare inte behöver låta begrepp 
växa fram vid insamlingen av data. Forskarna kan använda sig av begrepp som de i förtid 
planerat att använda sig av (Yin, 2011 s.98). Det finns en risk att forskarna missar vissa aspekter 
i de observationer/datainsamlingar som görs när begreppen redan är satta (Yin, 2011 s.98). 
Modellen som presenteras i slutet på teori kapitlet är skapad av författarna. Modellen är utformad 
utifrån de klassiska teorier och begrepp som finns inom kommunikation mellan företag och 
konsument. Utifrån modellen kommer vi att arbeta fram ett sätt att samla in data och låta 
respondenterna vara en del av denna genom att tolka de svar vi får från datainsamlingen.     
 
Att komma nära inpå företagen och tolka deras sätt att kommunicera med sina konsumenter 
genom sociala medier och eWOM är viktigt. För att skapa ett djup i forskningen samt för att få 
svar på om den modell författarna har skapat för kommunikationen skulle kunna fungera för 
företagen. För att förbättra den idag redan existerande kommunikation som tjänsteföretagen har 
med konsumenterna. Interpretativism är en vetenskapssyn som presenterar en tolkning som i sin 
tur tolkar de svar respondenterna tillhandahåller oss. Detta gör vi för att ha en möjlighet att skapa 
en bild av hur kommunikationen fungerar idag, och vad som skulle kunna förbättras på 
företagen.  Den tolkning och språkanvändning författarna använder i studien gör att uppsatsen 
kan revideras och tolkas på nytt av andra (Svensson & Arhne, 2011, s. 151). 
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3.2.3 Forskningsdesign 
 
Det finns olika typer av metoder för att samla in data. Metoderna är experimentella, tvärsnitt, 
longitudinella, fallstudier och jämförande studier (Bryman, 2008, s. 84). Den studie som passar 
vår studie bäst är en jämförande studie där vi behöver samla in data från olika tjänsteföretag. 
Designen ger oss förutsättningar att förstå vissa sociala företeelser om vi jämför två eller flera 
olikartade fall (Bryman, 2008, s. 80). Fallen skiljer sig åt eftersom företag har olika sätt på hur de 
arbetar med kommunikation. I vårt fall kan företagen tillhöra företagskedjor, vara enskilda 
företag av olika storlekar och skilja sig i antal anställda på plats. Av nämnda anledningarna 
arbetar företagen med största sannolikhet med kommunikation på olika sätt. 
 
En jämförande metod kommer ge oss en uppfattning till hur väl vår teoretiska modell passar in 
på företagen. En jämförande studie ger forskaren möjligheten att beskriva vilka möjligheter en 
teori håller eller om den är otillräcklig för studien (Bryman, 2008, s. 82). Med hjälp av den 
information som samlas in från vår forskningsdesign kan modellen vi skapat ha en möjlighet att 
bli testad vid ett tillfälle då vi genomför undersökningen. Den information vi får kan även hjälpa 
till att utveckla den modell som har blivit skapad av författarna (Bryman, 2008, s. 83).    
 

3.3 Praktisk metod 

3.3.1  Urval 
 
I vår studie ämnar vi få en djupare förståelse för hur kommunikationen fungerar på 
tjänsteföretag. Det är viktigt för oss att vi kommer i kontakt med de personer som ansvarar för 
kommunikationen och marknadsföringen på tjänsteföretagen. Vi har valt att söka respondenter 
som kan ge oss data som är relevant för studiens ämne. Enligt Yin (2008) är detta den typiska 
målsättningen för ett avsiktligt urval (Yin, 2008, s.93). Med denna typ av urval så är relevansen 
av data materialet viktigt. Det skall inte bara vara data som stödjer forskningen utan det kan vara 
lika relevant att det är datamaterial som motsätter sig den forskning som skall göras. Det finns ett 
antal relevanta företag för oss att ta med i vår studie. Utifrån de företag vi presenterar i vår 
empiri har vi intervjuat respondenter som antingen är ansvariga över företaget eller arbetar med 
kommunikation och marknadsföring inom företaget. Denna typ av urval är det vanligaste urval 
som görs i kvalitativa studier och har baserats på vår problemställning och syfte. 
Undersökningen kommer att genomföras med kvalitativa intervjuer. Hur vi skall genomföra 
dessa intervjuer presenteras i kap 3.3.3. När vi bestämt oss för vilka företag som var intressanta 
för vår studie tog vi kontakt med företagen först via E-post. Genom e-post fick vi svar från två av 
respondenterna (Bilaga 2). Tredje och fjärde respondenterna fick vi kontakt med genom telefon 
när de inte besvarade de E-post vi sänt. De bortfall vi fått tar vi upp i kapitel 3.3.8 
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Företagen som vi intervjuade arbetar med besöksnäringen i Umeå. De tillhör den avgränsning vi 
gjorde i kapitel 1.5. Valet att använda denna typ av tjänsteföretag var aktuellt med tanke på den 
problematisering vi valt att inrikta vår uppsats mot.  

 
3.3.2 Undersökningsdesign 
 
För att genomföra vår undersökning valde vi att använda oss utav kvalitativa intervjuer. Vid 
genomförandet av kvalitativa intervjuer finns det ett antal val som kan vara viktiga för att 
komma åt data som är intressant för forskningen. De val som kan göras är ostrukturerade 
intervjuer som innebär att forskaren styr vad som skall tas upp på intervjun.  Respondenten som 
intervjuas kan tala och associera fritt angående ett antal teman som presenteras. Där den som 
intervjuar respondenten endast reagerar på saker som sägs som kan vara värt en uppföljnings 
fråga (Bryman, 2008, s. 415). Vid semistrukturerade intervjuer används de olika teman i form av 
exempelvis teorier som kan vara av intresse att undersöka. I vårt fall har vi valt att använda oss 
av vår modell när vi har skapat intervjufrågorna. Utifrån dessa teman skapas en intervjuguide. 
Intervjuguiden används under intervjutillfället för att intervjun skall ha en viss struktur.  Behöver 
forskaren ställa följdfrågor som inte är med i intervjuguiden kan detta göra så länge det anknyter 
till något som respondenten sagt (Bryman, 2008, s. 415).  
 
Vi valde tidigt en form på vår uppsats som sannolikt skulle leda oss till just semistrukturerade 
intervjuer som undersökningsdesign. Semistrukturerade intervjuer gav oss möjligheter att 
fördjupa oss i vår problematik. Strukturen gav oss under intervjutillfället möjlighet att ställa 
följdfrågor till respondenten på de teman som behandlade vår modell. Strukturen i intervjuguiden 
(Bilaga 3) behandlar vår teorimodell från steg A-D. Där frågorna följer den modell vi skapat.  
 
Intervjuerna började med en presentation av författarna där vi förklarade studiens syfte. För att 
ge respondenten mer information om undersökningen och skapa ett förtroende mellan oss och 
dem. Därefter delgavs respondenten ett samtyckesbrev som de fick fylla i. Brevet presenteras 
vidare i etiska principer kap 3.3.8. Intervjun började genom att vi ställde inledande frågor som 
namn, företag och arbetsroll. Efter detta frågade vi lite grundläggande frågor om företaget och 
respondenten. Vilket ämnade till att värma upp respondenten till den riktiga intervjun. Efter de 
inledande frågorna fokuserades intervjun mot det material vi ämnade samla in.  
 
Bägge författarna genomförde sina första kvalitativa intervjuer därför var vi noga med att dela 
upp dem så att vi fick genomföra lika många intervjuer var, för att vi skulle dra lärdom av 
processen. Den som inte intervjuade fick möjlighet att sitta med och skriva upp beteenden och 
känslor som personen uppvisar under intervjun (Bryman 2008, s. 424). En av forskaren har 
arbetat för en utav de deltagande respondenterna och vi valde därför att den intervjun skulle 
genomföras av den andra forskaren. För att intervjun skulle vara så saklig som möjligt så att inte 
respondenten skulle påverkas pga. att en av författarna arbetat för hen. Dock kan det ha gett en 
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positiv effekt då hen kan ha känt sig mer bekväm av att vara bekant med en utav författarna. Att 
vi var två personer som intervjuade respondenterna gjorde det möjligt att analysera och tolka 
respondentens beteende. 
 
Vi valde att träffa våra respondenter på platser som passade dem bäst för att vara tidseffektiva. 
En av författarna har arbetat på ett av företagen som intervjuades. Av den anledningen valde vi 
att hålla intervjun i en avsides miljö på en restaurang nära företaget. Två intervjuer genomfördes 
på respondenternas arbetsplatser för att vara tidseffektiva för både respondenter och författare. 
Samt genomfördes en intervju på en restaurang som respondenten är delägare i.  
 

3.3.3 Datainsamling 
 
Datainsamling skedde genom fyra enskilda intervjuer. På varje verksamhet har vi intervjuat de 
personer som varit bäst lämpade att besvara våra frågor utefter vårt syfte. Utefter det urval som 
presenteras i kap 3.3.2. Intervjuerna genomfördes vid en tidpunkt som passade respondenterna 
och på en plats som passande för dem. Allt material som samlades in under intervjuerna tolkades 
och analyserades utav författarna. Vi fick även bekräftat från våra respondenter att vi kunde 
kontakta dem om vi skulle behöva komplettera med information till vår studie. Inspelning och 
transkribering av materialet gjordes eftersom, det medför ett antal fördelar till undersökningen. 
Fördelar som underlättar för en noggrann analys, tolkningarna begränsas inte av vårt minne från 
intervjun. Fördelarna är att forskarna kan gå igenom intervjun flera gånger och informationen 
blir offentlig så att andra forskare kan granska materialet (Bryman, 2008, s. 428). Det insamlade 
datamaterialet delades upp mellan författarna och transkriberades direkt efter intervjuerna för att 
vara så tidseffektiva som möjligt.  
 
Datum och tid för våra genomförda intervjuer kan utläsas från matrisen nedan. 
 

 
Figur 5. Översikt av intervjutillfällen. 

3.3.4 Databearbetning 
 
Det finns olika sätt att analysera data på för en kvalitativ studie. De vanligaste sätten är analytisk 
induktion och grounded theory (Bryman, 2008, s. 511). Grounded theory innebär att forskaren 
först samlar in data och tillsammans med data genererar en ny teori. Vår studie genererar inte en 
ny teori utan utvecklar en gammal modell/teori vilket gör att grounded theory inte är det rätta 
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analys sättet för oss att använda. Med tanke på uppsatsens struktur ansåg vi att analytisk 
induktion var mest lämplig. Att analysera data på detta sätt innebär att problemet vi ställt oss i 
syfte och problemställning endast är en preliminär definition av de problem som finns. Det 
innebär att vi har en hypotetisk förklaring av det problem vi ställer oss i början av studien. 
Utifrån vårt problem har vi valt att undersöka ett antal tjänsteföretag inom besöksbranschen som 
vi presenterar i kapitel fyra. Granskningen gör att vi antingen får möjlighet att besvara den 
inledande hypotesen vi ställt oss, eller att vi får företag som avviker från den hypotes vi ställt. 
Avviker inget företag från hypotesen behöver vi inte göra något utan kan bekräfta hypotesen och 
avsluta datainsamling. Sticker något utav företagen ut från hypotesen kan vi välja att formulera 
om hypotesen och granska ett antal nya fall, eller omdefiniera den hypotetiska förklaringen så att 
vi kan utesluta avvikande företag (Bryman, 2008, s. 512).  
 
Den analytiska induktionen genomsyrar hela vårt arbete. Det är en process som vi har arbetat 
med sedan grunden genom att först presentera väsentlig teori för att därefter samla in data och se 
om vi kan besvara problemställningen. Det innebär att vi har lagt stor vikt på att samla in data 
som är relevant för de teorier som vi applicerat i vår forskning. Vi har genom datainsamlingen 
förändrat vissa frågor för att få mer konkreta svar. Den fråga som förändrades var Hur viktig är 
kommunikationen genom sociala medier för hotellet? (Bilaga 3) för att vi märkte att vi fick mer 
uttömmande svar om vi la den på slutet.  
 

3.3.5 Sammanfattande modell över metod. 
 
Vi har valt att göra en sammanfattande modell över hur vi har gått tillväga genom metodkapitlet, 
för att läsaren lättare skall kunna följa vårt tankesätt.  

 
Figur 6. Modell över det vetenskapliga tillvägagångsättet. Sammanställning skapad av 
författarna. 
Källa: Bryman & Bell Företags-Ekonomiska Forskningsmetoder (2011). 
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3.3.6 Etiska Principer 
 
Enligt Bryman (2008) finns det fyra stycken krav inom svensk forskning som är viktiga att 
uppfylla och tänka på när forskning skall bedrivas. Det första kravet är informations krav som 
innebär att de som deltar i undersökningen skall veta hur undersökningens syfte ser ut. 
Deltagande är frivilligt och respondenterna kan hoppa av när de vill. De olika delarna i 
undersökningen skall förklaras. Det andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att deltagarna 
själva har möjlighet att välja hur deras medverkan skall se ut. De måste ge oss sitt samtycke för 
hur vi får dem att framstå i undersökningen.  Det tredje kravet är konfidentiallitetskravet som 
innebär att alla deltagare som är med i undersökningen skall behandlas konfidentiellt. Sist är 
nyttjandekravet som innebär att det material som samlas in endast får användas till 
undersöknings ändamålet (Bryman, 2008, s.131-132). 
 
De krav som Bryman (2008) tar upp har vi valt att följa för att tillgodose alla etiska principer 
(Bryman, 2008, s.131-132). De tjänsteföretag och respondenter som intervjuades för 
undersökningen är kodade för att läsaren inte skall förstå vilket företag de tillhör eller 
representerar. All information som samlas in kommer enbart att bli behandlade av författarna. 
Det material som vi samlar in kommer enbart att användas till studien. För att underlätta för våra 
respondenter har vi skapat ett samtyckesbrev som vi lämnade ut vid intervju tillfället. Brevet 
(Bilaga 1) utgår ifrån de fyra etiska principerna och blir som ett avtal mellan oss och 
respondenterna. Alla som deltar i studien fick signera detta dokument för att visa att vi kom 
överens om de regler som gäller från vår sida.  
 
Data vi samlar in kommer inte att skada varken företagen eller respondenterna på något sätt, utan 
är enbart avsedda att ge vår studie ett djup och en större förståelse för hur kommunikationen ser 
ut i verkligheten. Det som har transkriberats bevaras i säkerhet och det nämns inga namn i 
transkriberingen. Företagen som intervjuats var svåra att förklara utan att skriva vilka de var. Vi 
har gjort allt i vår makt för att försöka undvika detta och tror att det inte skall vara allt för enkelt 
att gissa sig till vilket företagen är trots att Umeå är en liten stad.  
 

3.3.7 Bortfall 
 
I vår undersökning fick vi tre bortfall via telefon. Därefter skickade vi även ut E-post till fyra 
företag utanför Umeå för att kunna få ett bredare perspektiv över Västerbotten. De hotellen som 
vi skickade E-post till utanför Umeå fick vi inget svar av. Av de företag vi ringde hade ett utav 
dem deltagit i kvalitativa intervjuer fem gånger tidigare av studenter från Umeå Universitet. Det 
krav som hen ställt för deltagande dessa år var att hen skulle få ta del av det arbete hen var 
delaktighet i. Det var något som tidigare studenter inte fullföljt och hen kände att detta inte var 
värt att lägga tid på då hen inte fick något tillbaka. Vi valde att inte försöka övertala hen eftersom 
hen redan fattat detta beslut och att intervjun skulle påverkas negativt av denna anledning. Att 
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tidigare studenter slarvat med sina kvalitativa intervjuer och inte följt de etiska principer som det 
innebär, var inget vi trodde skulle kunna resultera i ett bortfall för oss. En respondent svarade att 
de inte hade tid att genomföra intervju och det sista bortfallet var mitt uppe i en stor förändring i 
företaget och hade inte heller tid att delta i en intervju. Att tala med någon på företagen som inte 
kunde svara på alla våra frågor ansåg vi inte vara aktuellt. Vi förklarar i 3.3.2 att vi har avsiktligt 
urval och de personer som valde att inte delta hade ansvaret för den information vi var ute efter.  
 
Bortfallen påverkar vår undersökning eftersom vi inte får möjlighet att få deras syn på 
kommunikation på sociala medier. Hade dessa företag haft möjlighet att delta hade vi fått en mer 
heltäckande bild över hur tjänsteföretagen inom besöksnäringen i och utanför Umeå relaterar till 
sociala medier WOM och eWOM.  
 

3.4 Användning av tidigare kunskaper 
 

3.4.1 Litteratursökning 
 
Under de tidigare arbeten vi haft under vår studietid vid Umeå Universitet har vi erhållit de 
erfarenheter som krävdes för att genomföra en grundlig och strukturerad litteratursökning. Vi 
började brett för att senare smala ner det när vi hittade referenser inom referenserna. Vi använde 
oss av de sökmetoder som finns att tillgå via Umeå Universitets bibliotek. De databaser vi 
använde oss av var både ebasco och Business source premiere där vi endast sökte på de artiklar 
som var peer reweived vilket innebär att de har blivit fackligt granskade. Dock var alla artiklar i 
arbete inte uteslutande peer reviewed utan för att undersöka aktualiteten i ämnet så använde vi 
oss av artiklar som kan tolkas som både sekundära källor samt ej fackligt granskade. Dock 
ansågs dessa ha ett stort värde för att förklara och visa på en aktualitet i ämnet för läsaren. Enligt 
Bryman (2008) är sökorden viktiga för att få fram relevanta artiklar. Många artiklar har 
nyckelord som kan vara bra att använda sig av som sökord. Första sökorden vi använde oss av 
var Word-of-mouth vilket gav oss 160 706 träffar. Vi tänkte först korta ner det men vi hittade en 
intressant bok som hette Word-of-mouth in the hospitality industry genom 
universitetsbibliotekets databas. Därefter använde vi samma sökord fast på business source 
premier vilket gjorde att vi fick 4797 artiklar. Vi gick igenom de första femtio artiklarna och 
hittade Barretos (2013) The word-of-mouth phenomenon in the social media era. Sedan använde 
vi oss av social media, hotel, communication i kombination med varandra för att finna en stor del 
av artiklarna (Bryman, 2008, s. 116). 
  
Efter att sökningen av artiklar började ta fart så ledde många utav de artiklar som var av intresse 
in oss på intressanta och informativa delar som var av relevans för vårt syfte och problem 
ställning. Dock var det ett stort utbud av artiklar som fanns inom ämnet kommunikation och 
word-of-mouth, i vissa av artiklarna fann vi relevanta teorier som vi valde att fördjupa oss i 
vilket i sin tur skulle leda in oss på nya sökord. De sökord vi använde oss av för att få konkreta 
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teorier angående hur konsumenter kommunicerar med varandra på sociala medier var CGM 
(consumer generated media). Vi strävade hela tiden att nå ursprungskällorna på de olika 
artiklarna vilket i vissa fall ledde oss så långt bak som 1988. Vi fortsatte att arbeta efter detta 
system, vi hade många artiklar att gå igenom där vi var tvungna att sålla bort en del som skulle 
kunnat vara till nytta för oss. Många artiklar refererade till andra källor som var av intresse för att 
besvara syfte och problemställningen (Bryman, 2008, s.116) 
 
Vi valde att inte enbart använda oss av artiklar, utan även litteratur och kurslitteratur ansågs vara 
ett bra komplement till de artiklar vi funnit och använt oss av. Det var i litteraturen som vi 
hittade den teoretiska modellen som vi valde att ha som grund till vår egen modell. Det var 
framförallt böcker och kurslitteratur som vi använde oss av för att få fram de fakta vi behövde 
för att skriva om de olika verklighetssynerna, angreppssätt osv.     

 
3.4.2 Källkritik 
 
Att vara kritisk till den information som vi läser är en viktig del i uppsatsens arbetsprocess, 
källor är ursprunget till vår kunskap. De kommer i formen av olika artiklar, intervjuer, böcker 
och dagstidningar. Källor kan också vara materiella och fysiska saker som tillhör vårt förflutna 
såsom minnen och byggnader. Att vara källkritisk innebär att värdera olika källor och vara 
kritisk mot dessa för att kunna värdera deras trovärdighet (Thuren, 2005, s.9).  
 
Thuren (2009) har skapat fyra viktiga kriterier för källkritik. Äkthet vilket innebär att källan skall 
utge sig för att vara det den utger sig att vara. Tidsamband vilket innebär att desto längre tid som 
går från dess att källan skapas tills att den används ju mindre trovärdig är den. Oberoende i form 
av att källan kommer från original författaren och inte att den är refererade från en annan källa. 
Tendensfrihet genom att källan skall vara sanningsenlig och inte vara påverkad av intressen som 
exempelvis politik, ekonomi eller andra intressen som kan påverka verklighetsbilden (Thuren, 
2009, s. 14). 
 
I vår uppsats har vi använt oss av dessa kriterier för att skapa en forskning som skall vara så 
trovärdig som möjlig utifrån de källor vi använt oss av. Vi gjorde först en introduktion av ämnet 
med aktuella källor från tidskrifter. I början av artikelsökningen då vi funnit information om 
ämnet gjorde vi om introduktionen för att istället påvisa att det är ett aktuellt ämne genom den 
forskning som har gjorts på senare år. Vi valde att använda oss av två tidskriftskällor och statistik 
från Tillväxtverket i kap 4.1 för att ge läsarna en inblick i hur hotellbranschen ser ut i Sverige 
och framförallt i Umeå. Sociala medier och eWOM är områden som är populära att forska inom, 
vanligtvis bedrivs forskningen inom tjänsteföretag där upplevelser skapas för konsumenten. Den 
forskning som har gjorts tidigare är ofta gjord genom kvantitativa studier vilket fick oss att vilja 
inrikta uppsatsen mot företag för att få en djupare inblick kring hur företagen kommunicerar och 
vad som kan förändras.  
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Två viktiga beteckningar inom källkritik är primära källor som är ursprungliga källor och 
sekundärkällor som är påverkade av andra källor (Thuren, 2005 s.54).  Den primära källan för 
studien är den datainsamling som görs baserad på den modell författarna har skapat i teori delen. 
Sekundära källor är vetenskapliga artiklar och böcker baserade på tidigare forskning. Vanligtvis 
vid en kvalitativ studie använder forskare sig av ett induktivt angreppssätt. Vårt syfte är hur 
tjänsteföretag borde arbeta med sociala medier och word-of-mouth. Det är anledningen till varför 
vi har vi valt att göra tvärtom och utgå från ett deduktivt angreppsätt. Modeller och teorier ligger 
till grund för att komma åt det relevanta för vår studie. För att se om förändringar kan göras 
utefter den kommunikation tjänsteföretagen förmedlar till sina konsumenter. Sekundär källorna 
är mycket viktiga för att uppsatsen skall gå att genomföra eftersom värdet av informationen som 
förmedlas är av stor vikt för empirin.  
 
Litteraturen vi använt oss av kan i vissa fall ses som gammal och daterad. Kommunikation inom 
WOM är dock ett begrepp som varit ett aktuellt forskningsområde inom marknadsföringen i 
många år.  För att komma fram till oberoende källor vid formgivningen av modellen användes 
daterade modeller. Källorna i uppsatsen varierar mellan åren 1988-2014. Den äldsta källan 
används i inledningen för att förklara begreppet WOM, vi ville ha med den för att visa hur 
gammalt begreppet är. I teoridelen kommer vi förklara utvecklingen av vår modell och där 
används WOM kommunikationscirkel som är gjord 1990 samt en modell som behandlar 
områden kring tjänstekvalitet från 1988. Mycket utav forskningen som har gjorts inom 
kommunikation genom WOM och sociala medier är fortfarande baserad på dessa modeller och 
vi har därför valt att ta med dem i uppsatsen. De flesta vetenskapliga artiklar vi använt oss av är 
fackligt granskade vilket innebär att de har blivit godkända av den tidning som publicerat dem 
som trovärdiga. De äldsta källor vi har använt oss utav är skrivna utav de kända forskarna 
Grönroos och Parasuraman som ofta blir refererade till i artiklar och böcker vilket ger ett pålitligt 
intryck. 
 

3.5 Val av bransch 
 
I vår studie har vi valt att fokusera på tjänsteföretag inom besöksnäringen. Av de sex företag vi 
presenterar är alla hotell förutom ett som är ett vandrarhem. Anledningen till att vi valde att ta 
med ett vandrarhem i undersökningen är för att denna typ av verksamheter börjar efterlikna 
hotellbranschen. Det som skiljer vandrarhem och hotell åt är att gästen får betala för frukost och 
sänglakan i tillägg för rummet (respondenten, Hostell Fox). Vi ville undersöka hur sociala 
medier påverkar vandrarhem i deras vardagliga arbete. Kommunikationen med gäst är lika viktig 
för vandrarhem som den är för hotell. Att antalet hotellnätter har ökat de senaste åren är ingen 
hemlighet, mellan åren 2009-2013 har antalet hotellnätter ökat från ca 26 miljoner gästnätter till 
29,5 miljoner gästnätter i Sverige (Tillväxtverket, 2013). Även vandrarhem har gjort en ökning 
med ca 200,000 gästnätter mellan 2009-2013 (Tillväxtverket, 2013). I år har antalet gästnätter 
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ökat för hotellen i Umeå jämfört med tidigare år. Mycket utav denna tros beror på att staden varit 
Europas kulturhuvudstad under 2014. Årets första tre månader ökade antalet gästnätter med 16 % 
jämfört med året innan (Besöksliv, 2014). Sommarperioden var en stor succé där hotellen och 
vandrarhemmen fördubblade sina gästnätter av utländska gäster jämfört med året innan (My 
newsdesk, 2014).  
 
Som vi förklarade i kap 1.5 är undersökningen avgränsad till Umeå. Följande i empiri, resultat 
och analys kommer vi att diskutera den datainsamling som vi genomfört på ett antal hotell i 
staden.    

 
3.6 Översikt av hotell 
 

3.6.1 Hotell Alfa 
 
Hotell Alpha är ett koncern ägt hotell som ingår i en av nordens största hotellkoncerner. Hotellet 
tillhör en hotellkedja som satsar på att tillhandahålla boende för affärsresenärer under vardagarna 
och prisvärda weekendpaket till privatresenärer. Det går snabbt och smidigt att ta sig till och från 
hotellet då det är centralt beläget. Hotellet har över hundra rum. Gästerna får ett modernt boende 
till ett bra pris. Där de har allt som de behöver för att få minnesrik vistelse i Umeå. Hotellet 
strävar efter att bli ett utav de populäraste hotellen i Umeå när det gäller bra hotellrum, service 
och frukost.  
 

3.6.2 Hotell Beta/Charlie 
 
Vi har valt att presentera två hotell tillsammans då det är samma ägare på båda dock riktar de in 
sig på två olika segment. Hotell Beta och hotell Charlie är hotell belägna i centrala Umeå där 
hotellen har över 200 rum tillsammans. De har olika målgrupper på de olika hotellen där de på 
hotell Charlie riktar in sig mer på affärsresenärer som vill checka in och ut snabbt utan “att prata 
så mycket”. På hotell Charlie har du möjligheter att lägga till olika erbjudanden som gör att 
vistelsen blir mer upplevelserikt. Hotell Beta riktar mer in sig på att gästen skall få en helhets 
upplevelse med historia, trevligt bemötande och en upplevelse som gästen tidigare inte haft. På 
Hotell Beta erbjuder de också rumservice dygnet runt vilket hotell Charlie inte gör.  
 

3.6.3 Hotell Delta/Echo 
 
Dessa hotell är centralt belägna i Umeå och tillhör en utav nordens största hotellkoncerner. 
Tillsammans har de över 200 rum. Främsta gäster är affärsresenärer och gäster som kommer till 
Umeå för att ha spännande och avkopplande helger. Hôtel Delta har alla typer av gäster medan 
Hotell Echo ligger bra till för de som är på genomresa. 
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3.6.4 Hostell Fox 
 
Tillhör en utav Sveriges ledande vandrarhems aktörer. I Umeå har de ca 30 rum där de flesta 
gäster är affärsresenärer, idrottsföreningar och studenter. Vandrarhemmet ligger centralt och har 
ökat sin beläggning de senaste två åren. Huvudkontoret finns i Stockholm och det är via deras 
hemsida mycket av bokningarna sker till vandrarhemmet. Det är många som använder sig av 
denna typ av boenden när de skall stanna en kortare tid och inte har lika höga krav som ett 
vanligt hotell.  
 

3.7 Intervjutillfällen  
 

3.7.1 Hotell Alfa 
 
Vi mötte upp respondenten på en restaurang i närheten av hotellet. Intervjun var med 
hotelldirektören för hotellet som är ansvarig för hela driften. Respondenten var lämpad att svara 
på våra frågor eftersom det är hen som ansvarar för kommunikationen på plats. Respondenten 
har erfarenhet av hotellbranschen men även arbetat i ledande roller i andra branscher. Vi 
placerade oss vid ett avskilt område så att respondenten skulle känna sig bekväm att svara på de 
frågor vi hade att ställa. Miljön på restaurangen var en aning bullrig. Vid ett fåtal tillfällen gick 
det arbetande personal förbi. Intervjun stannade upp vid något tillfälle när mycket folk passerade 
förbi. Nu blev det en avslappnad och intressant intervju ändå. Men val av tid och plats kunde 
förändrats för att få en lugnare stämning. 
 

3.7.2 Hotell Beta/Charlie 
 
Intervjun genomfördes på intervjuobjektets arbetsplats där vi satt avskilt och bekvämt utan 
onödigt slammer och andra störningsobjekt från omgivningen. Vi insåg tidigt att respondenten 
var insatt i de olika kommunikationsmedel som vi ämnade fråga om (sociala medier). Hen hade 
rollen som ansvarig för kommunikationen mellan gäst och företag via sociala medier samt även 
den kommunikation som sker ”offline”. Respondenten har tidigare haft jobb på företag som 
jobbat med olika kommunikationskanaler innan hen tog sig an rollen på hotell Beta och Charlie. 
Respondenten pratade tydligt utan att undvika frågor och var utförlig i sina svar som sällan 
krävdes förtydligande. Respondenten var bra på att förklara hur de olika hotellen ställde sig till 
olika frågorna, vad som särskilde dem och hur hen hanterade de olika frågor som dök upp. 
 

3.7.3 Hotell Delta/Echo 
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Vi träffade respondenten på hotellet. Där vi satte oss på en avskild del i hotellets frukostmatsal. 
Det var en avslappnad intervju och vi fick tydliga svar på de frågor vi ställde. Intervjuguiden var 
väldigt bra att använda just i denna intervju när ämnet vi diskuterade gick från ett tema till ett 
annat. Vid slutet av intervjun ställdes en fråga som tidigare hade ställts i början på våra 
intervjuer. Denna fråga visade sig vara bra att ha på slutet då respondenten gav oss betydligt mer 
information än vad vi tidigare fått när frågan ställts tidigare under intervjun.  
 

3.7.4 Hostell Fox 
 
För att genomföra intervjun så möttes vi upp på en närbelägen restaurang där vi kunde föra 
intervjun utan några för många störningsmoment. Intervjun var avslappnad och kändes väldigt 
vänskapligt vilket gjorde det lite svårare att pressa fram svar. Hostell Fox jobbade inte så mycket 
med sociala medier vilket gjorde vissa utläggningar kortare där det inte fanns något argument för 
eller emot. Under intervjun så sprang lite personal runt och gjorde sig redo för kvällens service 
vilket distraherade både respondenten och intervjuarna.  
 

3.8 Företagens storlek  
 
Hotellen är rangordnade i storleksordning. Så det hotell med flest rum är rankat överst för att ge 
en insikt över storleken på de hotell och vandrarhem som deltar i vår studie. Hotellen har mellan 
80 och 200 rum så de varierar på storlek. Vandrarhemmet har över 25 rum. De finns ett stort 
spann mellan de olika verksamheterna som gör att det blir intressant att göra undersökningen.  
 
Hotellen vi har intervjuat har delats upp i storleksordning så att du som läsare skall kunna få en 
uppfattning hur pass stora de är.  
 
Hotell 
 
1. Delta 
2. Alpha 
3. Charlie 
4. Echo  
5. Beta 
6. Foxtrot 
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4. Empiri 
En genomgång av vår kvalitativa undersökning presenteras nedan och den ligger som stöd till 
vår analys som sedan kommer leda till att vi kan dra slutsatser på vår problemställning och vårt 
syfte.  
 

Empiri/Resultat 
 
Undersökningen vi gjorde omfattar mycket insamlat material. För att ge det insamlade materialet 
rättvisa har vi valt att under några tillfällen i analyskapitlet lägga till information som vi inte 
belyser i empirin.  
 

4.1.1 Hur företagen ser sig själva (Fråga 3-5) 
 
Vision och mål  
 
Hotell Alfa strävade efter att vara det ”populäraste och framgångsrikaste” när det gäller 
hotellrum, frukost och service. 
  
”Vi skall inte vara det lyxigaste hotellet men du skall få mycket för pengarna”  
(Respondenten för hotell Alfa)  
 
Respondenten på hotell Beta beskrev deras mål som att de vill vara ett utav Skandinaviens bästa 
hotell i form av värdskap. De försöker inte vara som på de fem stjärniga hotellen där det är 
ordning och reda. Här skall det vara lite mer “casual” du kan ringa till hotellet och det skall inte 
vara som att ringa till en automatiserad telefonsvarare. Våra gäster skall verkligen känna det 
norrländska värdskapet. 
 
Hotell Delta/Echos vision var att öka sin försäljning d.v.s. göra “business”. 
 
Hotell Charlie å andra sidan jobbar mycket med extra tillägg om gästen vill se eller göra något 
speciellt under sin vistelse i Umeå. Men fokus ligger också mycket på affärsresenärer som vill 
snabbt in och snabbt ut.  
 
“Vi kommer att sträva efter att skapa paketerbjudanden” 
(Respondenten hotell Beta/Charlie) 
  
Hostell Fox har en vision och mål om att öka beläggningen och sälja mer rum. 
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Hur viktigt är sociala medier inom hotell branschen 
  
Det är väldigt viktigt ”alla säger att det är A och O” enligt respondenten för hotell Beta och 
Charlie. Hen anser även att det är en jättebra kanal för att sprida budskap, berätta de historier om 
hotellet som de vill sprida. Respondenten på hotell Alfa säger att sociala medier är ”jätte jätte 
viktig” för hotell och besöksnäringen. Hostell Fox säger att det kan vara svårt för alla att ta till 
sig de snabba teknologiska förändringarna. De som har pensionat i södra Sverige och haft 
pensionatet i flera år kan ha svårt att följa med i de förändringarna som sker på Internet. Samtliga 
hotell och hostell ansåg att sociala medier är viktigt inom branschen men olika syner på hur den 
skulle applicerats och hur mycket den skall användas i den dagliga driften.  
 
Hotell Alfa ser det som så att hotell branschen har en väldigt stor tidspress där fokus ligger på att 
bemöta gästen och det är det som prioriteras i budgetarna. Det är lättare att budgetera de saker 
som du kan ta på. Det är svårare att budgetera tid till saker som företagen är ovetande om hur 
mycket det genererar. Hotell Beta och Charlie ser mest möjligheten att få ut information till 
Umeåborna och till gästerna om vad som sker på de olika platserna i Umeå vilket i sin tur skapar 
en aktivitet på deras sociala medier. Hotell Delta/Echo förklarar att det kan var en utmaning för 
stora hotellkoncerner som skall nå ut till alla vilket kan göra det “spretigt”  
 
“Men det är också viktigt med närvaro där” 
(Respondenten hotell Delta/Echo) 
 
Säger respondenten för Hotell Delta och Echo där hen menar att trots att det är svårt och risk för 
att bli spretigt så är det viktigt att synas på dessa medier.  
 

4.1.2 CGM (Fråga 6-10) 
 
Hur gästers intryck av verksamheten påverkas av andra gästers kommentarer.  
 
Respondenten på Hotell Alfa berättar en anekdot om när hen själv bokar en semesterresa. Att 
undersöka vad de olika hotellen har för kommentarer på olika sociala medier är det första steget 
som görs innan en resa bokas. Kommentarerna granskas genomgående tills den negativa 
kommentaren visar sig.  
 
“Man läser den och då omvänds allt”  
(Respondenten hotell Alfa) 
 
I detta fall tar respondenten upp smutsiga tallrikar som exempel. Att läsa negativa kommentarer 
om detta är såklart tråkigt och vänder genast upp och ner på den bild som alla de positiva 
kommentarerna har skapat. Att sedan komma till hotellet och upptäcka att tallrikarna fortfarande 
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är smutsiga trots en tidigare gästens kommentar gör att det finns en viss sanning i de 
kommentarer som står på sociala medier. Hotell bör vara proaktiva, att efter varje vistelse 
undersöka vad det är gästerna säger och om det finns någon sanning i det. Agera och åtgärda de 
problem som gästerna kommenterar. Om/när gästen som la upp den negativa kommentaren 
kommer tillbaka och märker att problemet inte blivit åtgärdat då har hotellet ett allvarligt fel som 
de inte tar hänsyn till. För gäster påverkas av varandra. Hotell Beta/Charlie tycker att det är bra 
att använda sociala medier som Facebook och Instagram som en levande kommunikationskanal. 
Får de arga kommentarer brukar de vänta ett tag och se om andra gäster upplever det på ett annat 
sätt och själva vill kommentera den arga gästen. Om gäster får lämna sina egna perspektiv på 
“problemet “så tror blivande gäster mer på dem än om hotellet sätter sig i försvarsläge direkt hos 
den arga gästen. Hotell Delta/Echo menar på att gästerna och de kommentarer som skrivs av dem 
på sociala medier kan vara farliga för företaget. Utvecklingen av sociala medier har gjort att det 
går så fort för gästerna att kommentera till varandra, en snöbollseffekt som snabbt går från ett 
inlägg till att vara delat med många andra gäster som i sin tur postar det på den centrala 
Facebooksidan för organisationen. Och då kontaktar någon oss från centralkontoret. Så det gäller 
att vara tydlig i sitt sätt att bemöta varje gäst eftersom gästerna kommunicerar med varandra. 
Hotell Beta/Charlie är aktiva på sidor som Tripadvisor just för att konsument till konsument 
kommunikationen på denna sida är väldigt bra och används flitigt.  
Hostell Fox anser att deras gäster kommunicerar en del på sociala medier som Facebook och att 
gästernas kommentarer säkert påverkar dem mer än vad de tror. 
  
Att vara aktiva på forum där företaget inte kan påverka gästers kommentarer.  
 
Respondenten för hotell Alfa tycker att det är bra att undersöka de olika bokningskanaler som 
hotellet är representerat på. Speciellt sidor som exempelvis booking.com eftersom hotellet säljer 
stora volymer av rum genom denna bokningskanal. På sidan kommenterar gäster fritt om hur de 
haft det. Även fast respondenten inte kan svara på det som står på sidan tycker hen att det är 
viktigt att använda sig av de kommentarer som står. Det är svårt att fånga upp missnöjda gäster 
som kommer via dessa forum, de registreras inte i hotellets egen interna system. Hotell 
Beta/Charlie använder sig också av den information som finns på forum där de inte har möjlighet 
att kommentera då det fortfarande kan ge bra information. De tycker dock att det är bättre att 
vara aktiv på sidor där de har möjlighet att kommentera sina gäster om de skulle behövas. 
Hostell Fox anser att det är viktigt men inte har lika stor betydelse för dem eftersom att de är så 
pass små och får fullt oavsett. Men de ser på booking.com som är sida som genererar en stor del 
av deras gäster.  Hotell Delta/Echo går inte in och undersöker aktivt på dessa forum. De får olika 
rapporter om hur det går på de olika forumen. Deras centralkontor har uppsikt över vad som 
florerar på alla typer av media. Är det något specifikt som dyker upp får hotellen reda på det. 
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4.1.3 Interna Kommunikationer (Fråga 11 - 17) 
 
Att förstå varje enskild kund   
 
Vi ville se hur hotell/hostell använde sig av interna kommunikationer till sina anställda och hur 
de får gästerna att njuta mer under vistelsen. För att gästerna skall få en trevlig upplevelse och 
sprida ett gott WOM efter vistelsen är det viktigt att ta till vara på varje gästs önskemål. 
 
Hotell Beta bemöter varje gäst efter önskemål, de försöker att tillgodose varje gästs olika behov. 
Har gästerna kommenterat över hur frukosten varit på hotellet i form saknad av en viss produkt 
eller dylikt är hotell Beta väldigt lyhörda på de kommentarerna som de fått in. Genom dessa 
kommentarer har de förändrat frukosten för att tillgodose de önskemål gästerna erfordrat. På 
hotell Charlie har du möjligheter som tidigare nämnt att lägga till “add on´s” till din vistelse för 
att göra upplevelsen fulländad. Hotell Beta gav ut en personalhandbok till sin personal där det 
står historia om hotellet och om hur organisationen fungerar samt genomför de en visning av 
hotellet och berättar hela historien bakom rum osv. Hotell Alfa, Charlie, Beta och hostell Fox 
ansåg att service var en viktig del i en gästs upplevelse. Av de fem olika punkter de fick för att 
dela upp tjänstekvalitet så valde hotell Beta att fördela ut alla i olika former av värdskap. Hostell 
Fox och hotell Alfa ansåg även att renhet och kvaliteten sängarna är viktiga punkter. Enligt 
respondenten för hotell Alfa så är färgen på väggarna av mindre vikt än ett gott bemötande av 
personalen på hotellet dvs. det materiella kan spela mindre roll om du blir trevligt bemött. 
Respondenten för hotellen Echo och Delta förklarade hur de arbetar med tjänstekvalitet. De har 
möten en gång i månaden för alla anställda där de diskuterar service och hur de kan utveckla den. 
Gästerna skall känna sig välkomna samt bli sedda under hela vistelsen på hotellet. Hotell Alfa 
säger under intervjun att det är väldigt viktigt att ta reda på vilken ens målgrupp är, ser vi till vårt 
hotell så har vi en bred målgrupp “affärsresenärer, leisure, idrottsförbund och kulturnissar”, alla 
skall känna sig välkomna i vår miljö. Vilket innebär att vi inte bara kan köra “hypade” sociala 
medier marknadsföring utan även vanlig för de som inte använder sociala medier.  
  
Kommunikation från sociala medier till hotellet och anställda 
 
Hotell Beta berättar att för att nå ut med kommunikation till de anställda använder de sig av ett 
program som heter “personalkollen” där de skriver ut viktigt information som kan vara av nytta 
för personalen. De ber inte personalen att vara med i grupperna på Facebook eller att 
kommentera om hotellet på Instagram eller andra sociala medier om de inte vill av eget intresse.  
 
Hotellen har många anställda vilket poserade en fråga om hur vida de skulle hantera den 
feedback de fått och jobba mot en eventuell förändring på hotellet. Hotell Alfa sa att all ifall 
något tas upp upprepade gånger angående någon produkt som redan finns i tankarna hos 
personalen så kan dessa kommentarer ”ge vatten på kvarnen”. Vilket skulle kunna fortskrida 
processen där hen kan lägga fram kommentaren som visar att gästerna önskar en förändring. 
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Hotell Beta och Charlie berättar att eftersom de inte är en del av en stor koncern så har de 
möjligheterna att förändra saker väldigt fort om de fått en uppfattning om att det efterfrågades av 
gästerna. Hostell Fox var inte jätte aktiva med att se eller svara på de kommentarer som fanns om 
dem, men de var väldigt lyhörda angående vad gästerna sa på plats. Hotell Beta arbetar mycket 
med storytelling genom att skapa ett intresse hos personalen. Personalen kommer att ha intresse 
av att berätta mer om de olika historierna som finns på hotellet för gästerna. Mycket av det hotell 
Beta har på hotellet skapar en “aha” upplevelse för gästen vilket vi också erfarit när vi gick in i 
lokalerna. Det är något nytt och skapar ett intresse samt viljan att berätta det för vänner. Hotell 
Echo och Delta arbetade med att besvara de kommentarer som uppkommer på sociala medier 
väldigt fort.  
 

4.1.4 Extern Marknadsföring (Fråga 18 - 22) 
 
Den externa kommunikationen är viktigt för hur företagen kommunicerar med sina gäster samt 
hur gästerna kommunicerar med hotellen, för att kartlägga deras agerade idag ställde vi en del 
frågor på ämnet.  
 
Hur kommunicerar Hotellet med sina gäster? 
 
Alfa, Beta och Charlie använder sig alla av enkäter som skickas ut till gästen efter avslutad 
vistelse på hotellet via ett system som heter Loopon. Hotell Alfa säger att Loopon är en bra 
metod som dock har den sina brister. Respondenten för hotell Alfa anser att det varit lättare och 
bättre om det gick att fånga upp gästernas tankar direkt efter vistelsen. Vid exempelvis 
utcheckningen eftersom det är svårare att kommentera och komma ihåg en händelse två dagar 
senare. Hotellen använder sig av Loopon för enkäter, där vissa frågor är bra för att se hur de 
ligger till jämfört med andra hotell, vissa hotell har special frågor för just sitt hotell. Hotell Beta 
berättar att det finns grad system som visar på hur gästen kommer att sprida sitt omdöme efter 
sin vistelse. 1-5 är de som skulle sprida ett negativt WOM, 6-8 är neutrala och de som faller 
inom 9-10 är promotors vilket innebära att de med största sannolikhet kommer att sprida positiv 
WOM. Därefter sammanställs all information och desto högre betyg de får desto större är 
sannolikheten att gästerna sprider ett gott ord om hotellet. Kommunikationsmässigt så är denna 
metod bra där vi får mycket feedback som vi kan ta till oss och sedan behandla på rätt sätt säger 
respondenten för hotell Beta och Charlie. Hostell Fox är en del av en större koncern som drivs 
mycket av de åsikter och direktiv som kommer från Stockholm men det sker även aktivitet på 
Facebook och Tripadvisor. Hostell Fox säger dock att de har varit dåliga på att besvara och läsa 
den information som uppkommer på sociala medier vilket de planerar att bli bättre på i 
framtiden. Hotell Alfa anser att det är lite problematiskt med Loopon där tiden inte visats när 
klagomålet uppkommit. Som exempel tar hen upp: uppkommer det klagomål under frukosten 
vore det lättare om tiden synts så att det finns möjligt att undersöka om det är en viss tid som är 
problematiskt. Rutiner som kan förändras och en översikt av problemet kan ske för att åtgärda 
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det. Hotell Delta/Echo jobbar med ett annat system än Loopon som skickar ut enkäter till 
gästerna som de använder mycket för att se hur gästerna haft det under vistelsen. Av alla 
gästerna de har under årets lopp så besvaras endast 7.5% de enkäter som skickas ut, där vi såg 
problem i form av dålig svarsfrekvens såg Hotell Echo/Delta nyttig information som de sedan 
kan använda sig av. De ansåg att det inte var produktivt att jämföra månad efter månad utan 
snarare år efter år. Vilket har varit ett bra sätt för dem att se hur de ligger till jämfört med de 
andra hotellen i Umeå. Respondenten förklarade dock att det under kulturhuvudstadsåret 
förekommit klagomål som att restaurangen inte har service dygnet runt. Speciella händelser 
påverkar och det flöde av utländska gäster som kulturhuvudstadsåret genererade gjorde att 
hotellen inte var förberedda på att exempelvis få klagomål för att de inte har exempelvis mat 
dygnet runt.   
 
Under intervjun frågade vi hur de besvarade den feedback de får på sociala medier. Svaret skilde 
sig markant från hotell/hostell. Hotell Alfa berättade att de var dåliga på att besvara de 
kommentarer som skrivs på sociala medier men att de har ett nytt mål inför 2015 och det är att 
alla kommentarer skall “besvaras inom 48 timmar”. Hotell Beta och Charlie besvarade alla de 
olika kommentarerna som uppstod på sociala medier, de valde dock att alltid vänta i ca en vecka 
om det var kommentarer av negativt slag. Hotell Charlie/Beta förklarade varför de har detta 
arrangemanget, ifall de väntade en vecka fanns möjligheten att andra gäster som har en annan 
åsikt så ser det bättre ut om de besvarar inlägget. Hostell Fox använder sig inte av enkäter eller 
dylikt, upptäcker de att någon skickat ett E-post eller hört av sig om eventuella problem så 
uppmärksammar de detta och försöker åtgärda problemet/problemen. Båda hotellen Delta och 
Echo besvara all kommunikation vare sig det är telefon, E-post, sociala medier eller annan form 
av kommunikation inom 24 timmar.  
 
Hur de kommenterar på sociala medier och vilka som får göra det skiljer sig på de olika 
arbetsplatserna. På Hotell Alfa ansåg ledningen att det var bra om det var olika personer som 
besvarade kommentarerna från gäster eftersom det skapade en bättre bredd på svaren. Hotell 
Alfa ansåg att det inte bara skall vara “chefen” som besvarar inläggen. Respondenten ansåg 
däremot att hen eller någon i ansvarsposition skulle besvara de inlägg som var av känslig natur. 
De som vara av en lite mer känsligare natur där formuleringen av svaren var av stor vikt. Hotell 
Beta och Charlie jobbade på ett annorlunda sätt där de valde att endast receptionschefen och 
ansvariga för kommunikationen har ansvaret att besvara de kommentarer som uppstår på sociala 
medier. Receptionschefen ansågs ha mest kundkontakt vilket kan underlätta vissa svar eftersom 
hen kan komma ihåg gästen. Enligt respondenten på Charlie och Beta arbetade de på detta sätt 
för att det är viktigt hur de besvarar kommentarerna, det är lätt att göra saken värre om det 
formuleras fel.  
 
“vissa försöker försvara det med att sätta 500 smileys” 
(Respondenten för hotell Beta och Charlie) 
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Vad respondenten vill säga med uttalandet är att det inte går att förmedla tonlägen i E-post eller 
på skriftliga medier, det är därför de ringer upp de personer som har allvarliga klagomål för att 
undvika missförstånd. Hotell Delta och Echo anser också att det är bättre att ringa i många fall. 
De jobbar precis som Beta och Charlie med att de inte låter vem som helst att kommenterar på 
sociala medier, de anser att det lätt kan leda till missförstånd. Det är endast de högsta cheferna 
inom de olika avdelningarna som får besvara kommentarer på sociala medier. Respondenten på 
hotellen Delta och Echo säger också att det är svårt att formulera sig så att folk förstår, det går 
inte att använda tonläge i ett brev.  
 

4.1.5 Word-of-mouth (Fråga 23-29) 
 
Hotell Beta talar under intervjun om att Umeå är en stad där invånarna värnar om det lokala. Det 
viktigaste för Hotell Beta och Charlie var före öppningen och under den första tiden hotellen 
hade öppet var att få Umeå-borna att känna en stolthet till hotellet. Under öppningshelgerna 
visade de upp hotellet för över 3000 gäster. De första två månaderna efter öppningen hade 
Umeåbor möjligheten att komma förbi och se på hotellet. Hotell Beta anordnade rundvandring 
även under denna tid. Hotell Beta anordnade visningarna så att gästerna utifrån fick köpa en fika 
och så var rundvandringen inkluderad i priset. De första gästerna som fick bo på hotellet var till 
stor del Umeåbor eftersom hotellet ville att Umeåborna skulle känna en stolthet till hotellet och 
rekommendera vänner och bekanta att besöka hotellet. Strategin har visat sig lyckosam, det var 
mycket lokalbor som ville uppleva hotellet. Många personer som bor utanför Umeå väljer att 
stanna en natt i Umeå för att få sig en trevlig hotellupplevelse och uppleva den atmosfär som så 
många pratar om. Hotell Charlie använde sig av en liknande strategi då de också hade visningar 
under öppningshelgen. Hotellet har ett nytt hotellkoncept för staden och även de visad hotellet 
under öppningshelgen för att låta de Umeåborna se hur rummen ser ut och hur de tänker i deras 
nya form av hotell. Även Alfa använde sig av en liknande strategi där de även delade ut olika 
typer av “Goodie bags” för de första besökarna. Hotell Delta/Echo vet att word-of-mouth är ett 
bra sätt att marknadsföra sig på. De har dock ingen specifik plan förutom målet att alla gäster ska 
lämna hotellen nöjda vilket brukar resultera i att gästen vill rekommendera hotellen. De får 
många gäster på rekommendationer men det är svårt att mäta, vissa gäster säger å andra sidan att 
de fått en rekommendation. På säljavdelningen hör många företagskunder av sig att de vill ha 
företagsavtal efter rekommendationer från andra företag. Sen får de ju information från sina 
enkäter om andra gäster kan tänka sig att rekommendera hotellen.  
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5. Analys 
I denna del av undersökningen ämnar vi att analysera resultatet från vår empiri och utifrån de 
teorierna, syfte och problemställning vi har ställt oss kunna nå en slutsats. Samt 
rekommendationer till företagen som deltagit i undersökningen, även andra företag i branschen. 
Analysen följer den modell som vi skapade i teorikapitlet.   

 
5.1 Förväntningar/Köp  
 
För att tjänsteföretag skall undvika negativa kommentarer på sociala medier är det viktigt att den 
information som de förmedlar till sina konsumenter är så korrekt och realistisk som möjligt. 
Självklart skall hotellet framhäva att produkten är av bra kvalité och att personalen är duktig på 
service. Det måste ligga en sanning i information som förmedlas. Att skriva på sociala medier 
eller på sin hemsida att hotellet har stadens bästa utsikt och sedan tilldela en gäst ett rum som har 
utsikt mot en byggarbetsplats utan att informera om det kan vara missvisande. Att säga att det 
finns saker på frukosten som inte finns kan vara en annan sak. Gäster lägger märke till mer saker 
än vad många tror och har hotellet angett att något finns när det inte finns kan problem uppstå. 
Att exempelvis visa vad som händer på hotellet här och nu genom sociala medier gör att de 
gäster som bor på hotellet känner delaktiga i vad som händer i staden och får en positiv syn till 
vistelsen. Denna information kan bekräfta det som hotellet försöker att förmedla till gästerna. 
Under en av intervjuerna sa en respondent 
 
“en gäst som har en dålig upplevelse talar om det för ca tio gånger fler personer än om de haft 
en positiv upplevelse av hotellet”.   
(Respondenten för hotell Delta och Echo) 
 
Det gör att hotellen måste vara aktiva med förmedlingen av tjänsten som får gästerna att känna 
sig värdefulla och får valuta för pengarna. Många gäster använder sig av sociala medier som 
Tripadvisor, Facebook eller Instagram för att förmedla information om sin vistelse när de 
kommer hem. När gästerna som bott på ett hotell förmedlar informationen på dessa sidor skapar 
de en möjlighet för potentiella gäster att göra en utvärdering av hotellet innan de ens har besökt 
det. Den information som tidigare gäster skriver är mer tillförlitlig i potentiella gästers ögon än 
den information som hotellet förmedlar via deras medier. Att nya gäster lyssnar mer på tidigare 
gäster än på hotellet var de många respondenterna överens om. Det stämmer överens med det 
som (Gretzel & Hvan-Yoo, 2011, s. 615) tar upp i sin artikel om att 91,5 % av de som använder 
sig av CGM tror på den information som förmedlas av tidigare konsumenter. Blivande gästerna 
bygger upp en förväntning när de har bestämt sig för vart de skall bo. Förväntningarna är att 
vistelse ska bli minst lika fantastisk som den som de tidigare gästerna har haft.  
 
Informationen vi fick från hotellen gällande hur de ser på CGM var att de insåg att det var viktigt 
för dem att ha ögonen på vad som skrivs av deras gäster på sociala medier. Vissa hotell/hostell är 
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mer aktiva medan andra hotell/hostell ansåg att det är viktigt men att de inte har tid att svara på 
allt som deras gäster skriver om dem på sociala medier. Det märks att alla hotellen vi intervjuat 
har olika sätt att se på betydelsen av gästernas kommunikation med varandra. Vissa hotell 
exempelvis Hotell Beta/Charlie lägger mycket tid på att se vad gästerna skriver och sedan 
kontrollera vad som ligger tillgrund för gästernas kritik. Medan andra hotell inte lagt mycket tid 
på detta. De har dock bestämt sig att framöver lägga mer tid på att se hur gästerna kommunicerar 
och svara dem när möjlighet ges.  
 
Jeon & Jeong (2008) är tydliga i sin text om att besöksnäringen är beroende av att gästerna 
kommunicerar med varandra genom Internet (Jeon & Jeong, 2008, s. 134). Något som hotellen vi 
intervjuat också bekräftar. De har alla olika sätt att arbeta med CGM där några är väldigt aktiva 
med att se vad som sägs av gästen. För att kunna försöka åtgärda och ta till sig av informationen 
medan andra precis har upptäckt att det är viktigt och planerar hur de skall hantera det framöver. 
För att kunna sticka ut ur mängden måste tjänsteföretag inom besöksnäringen skapa 
förväntningar till deras blivande gäster och inte minst uppfylla dem. 
 

5.2 Intern kommunikation/ Upplevelse/ Överträffa förväntningar 
  
Intern kommunikation eller marknadsföring kan ta olika former. För att ta reda på hur gästerna 
sprider positiv WOM via sociala medier var vi först tvungna att se hur gästerna uppfattar 
vistelsen. Det är en viktig del i hur hotellen kommunicerar med gästerna. Denna del av modellen 
är den enda som hotellen kan påverka i form av konkret service dvs. sådan service som du kan ta 
på i form av rum, service, mat, och allt annat som ingår under en hotellvistelse.  
  
Intern kommunikation är som vi har tagit upp i teoridelen en viktig del för att sprida ett positivt 
WOM. Genom de intervjuer vi genomförde kunde vi se en trend på hur hotellen skapar en bra 
upplevelse för gästerna. Hur får hotellen personalen att respektera gästerna och ge gästerna bästa 
möjliga service, Arnett et al., (2002) anser att det skapar en stolthet hos personalen. När 
personalen är nöjd med sitt jobb kommer de också att vara trevliga mot gästerna (Arnett et al., 
2002, s. 87-88). Vilket i sin tur kommer att öka kvalitén av servicen på hotellen. Hotell Beta och 
Alfa skapar denna form av ”job satisfaction” genom att informera sina anställda om historien 
bakom hotellet vilket i sin tur enligt oss skapar en stolthet hos de anställda där de känner sig 
trygga med den kunskapen de har om hotellet. Hotellet har en historia som personalen kan 
berätta. Hotell Delta och Echo jobbar mycket med att vara lyhörda till olika klagomål och ifall 
problem uppstod så var de villiga att kompensera de gäster som råkat ur för problem. Vilket vi 
anser är ett utmärkts sätt från att vända en negativ gäst till en positiv.  Personalen på Delta och 
Echo var medvetna om vilka befogenheter de har i form av att dela ut kompensationer vilket 
Arnett et al., (2002) beskriver som en form av klarhet i sin roll (”role clarity”) på hotellet som 
också skapar en bra stämning på arbetet (Arnett et al., 2002, s. 90-91) 
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Schultz (2004) skriver i sin artikel att företag skall ge de anställda rätt typ av träning för att de 
skall kunna genomföra sina jobb på bästa tänkbara sätt. Vilket i sin tur kommer att skapa en bra 
service gentemot gästerna (Schultz, 2004, s. 112). Både hotell Echo och Delta har möten en gång 
i månaden med personalen för att förbättra och utveckla servicen på hotellen och för att få reda 
på det nyaste i informationsväg.  Denna typ av ”träning” anser vi är ett bra sätt att agera för att 
skapa en säkerhet hos de anställda och ett bra forum för att ta upp eventuella frågor som kan 
uppkomma. Grönroos (1990) skriver att alla på hotellet måste ha tillräckligt med information 
från de högre cheferna för att göra sitt jobb på bästa tänkbara sätt. Grönroos (1990) skriver också 
att det finns en risk med intern kommunikation, om informationen endast går ett håll och det är 
från ledningen till de anställda kan de skapa problem då de anställda inte kan kommunicera 
uppåt. Vilket några av våra hotell visar inte alls stämmer, de använder sig av olika möten och en 
platt organisationsstruktur. Beta och Charlie använder sig av ett program som heter 
“personalkollen” vars syfte är att ge den anställda tillgången till information samt att få nya 
direktiv ifrån. Delta och Echo som tidigare sagt använder sig av andra metoder i form av möten 
m.m.          
Det gäller att företaget tar hand om varje kund som en helt ny kund, ingen är den andra lik. 
Många av hotellen har olika målgrupper de riktar in sig på, då är det viktigt hur hotellen bemöter 
de olika målgrupperna. Hotell Alfa berättade under intervjun att de har många olika målgrupper 
som de måste anpassa sig till för att få gästerna nöjda. Hotellen arbetar aktivt med detta för att 
gästerna skall få en så bra och genuin upplevelse som möjligt oavsett om gästerna bor där i 
affärer eller är på semester. Som vi skriver tidigare i vårt arbete så är den interna 
marknadsföringen mer ett sätt att minska spridandet av WOM än att öka spridandet av det 
(Misner 2010).  Det som Misner (2010) säger angående intern marknadsföring är av intresse för 
vår studie och för hotellen. Dock anser vi att Arnett et al. (2002) har större genomslagskraft 
gentemot gästerna i form av tjänstekvalité kommer att sprida ett positivt WOM. 
Enligt våra respondenter så är det viktigaste för gästerna olika former av värdskap och att alltid 
se gästen, d.v.s. oavsett tid på dygnet eller plats skall alltid personal vara välkomnande och 
tillgänglig. En del av respondenterna ansåg även att renhet och frukosten vara av betydelse för 
gästerna. Det som respondenterna anser vara det viktigaste är också det som Arnett et al., (2002) 
beskriver is sin artikel fast i andra ord i sin artikel som handlar om just tjänstekvalitet. Vilket är 
intressant när många utav de vi intervjuade beskrev att de var väldigt noga med att se vad 
gästerna saknade eller tyckte vara bra för att ständigt vara redo för förändringar som skulle skapa 
en bättre atmosfär för både gäster och anställda.  
 
Är atmosfären dålig på arbetsplatsen så kommer de anställda inte heller att vara glada och 
hjälpsamma gentemot gästerna. Alla de hotellen vi har intervjuat har använt sig av olika former 
av kommunikation till de anställda och till gäster dock har alla valt att informera de anställda så 
pass mycket så att de kan göra sitt jobb till det yttersta. 
  
Vad hotellen inte får glömma är att en bra upplevelse på plats kommer att skapa en positiv 
association som gästerna kan vara villiga att dela med sig av till sina vänner genom WOM. I 
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bästa tänkbara fall sprider de även sin erfarenhet vidare till andra via sociala medier. För att en 
gäst skall göra detta måste hotellen lyckas fånga in gästen och förhoppningsvis överträffa gästens 
förväntningar. Lyckas hotellen med detta har de en möjlighet att skaffa sig lojala kunder, är 
gästerna nöjda kommer de tillbaka. 
 
De hotellen vi har intervjuat för denna studie har visat att de har tagit hand om den feedback de 
fått från sociala medier via andra gästers kommentarer och tankar för att skapa en bättre 
upplevelse för gästerna. Vissa utav hotellen har kommit längre än andra i sin hantering av den 
kommunikationen. Hotell Beta och Charlie var de som kommit längst i hanteringen av 
information som inkommit från sociala medier och fört det vidare till sina anställda. 
 

5.3 Erfarenheter/Extern kommunikation 
 
Den externa kommunikationen tar vid där den interna kommunikationen slutar. Efter en gästs 
vistelse på hotellet så finns det i hotellens intresse av att följa upp hur vistelsen var och få gästers 
reflektioner. I denna del av modellen så har hotellen och gästerna möjlighet att kommunicera via 
olika medier. 
  
Efter en vistelse på hotellet så finns det en mängd olika vägar gästen kan ta för att diskutera och 
föra kunskapen vidare till sina vänner och bekanta. För att hotellen skall få reda på hur gästerna 
har haft det använder de som tidigare sagt i empirin olika former av enkäter för att se vad som 
varit bra och mindre bra. Hotell kan ha en låg svarsprocent på dessa enkäter, då uppkommer en 
fråga varför deras svarsprocent är så liten. Skulle hotellen kunna se över ifall enkäterna är för 
långa eller om de inte ens öppnas utan går direkt till skräpkorgen hos gästerna. 
Många utav hotellen ansåg att det skulle varit bättre om gästerna kunde kommenterat vistelsen 
direkt innan de lämnat hotellet. 
  
”Det är svårare att komma ihåg två dagar efter” 
(Respondenten hotell Alfa) 
 
Respondenten på hotell Alfa anser att det är lättare att få en tydligare bild över en situation om 
hotellet får svar direkt efter att gästens situation har hänt. Hotellen har ibland ont om tid 
utcheckning vilket gör att det är svårt att ta sig den tid som det krävs för att diskutera eventuella 
problem med gästerna. Tiden är en faktor så många hotell väljer att kommunicera med gästerna 
via enkäter. Det kanske är en idé att anställa någon som kan ta hand om de gäster som har 
klagomål eller andra synpunkter på vistelsen under de dagar då de har som mest att göra 
 
Enkäterna hjälper hotellen att få kontakt med gästerna som i sin tur hjälper hotellen att förbättra 
sin produkt. Samt att de får svar direkt genom enkäterna om hur gästerna har upplevt vistelsen. 
Det som är intressant för vår uppsats är hur hotellen hanterar den information som sprids på 
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sociala medier via WOM och de reflektioner de får in via enkäterna. Det är intressant hur 
hotellen kommunicerar via hemsidor och vad de väljer att kommunicera på de olika medierna. 
Vissa av hotellen vi har intervjuat valde speciella personer som skulle ha hand om 
kommunikationen mellan gäst och hotell. De hotellen ansåg att det många gånger fanns risker att 
personalen skulle säga eller skriva fel saker som försämrar humöret hos gästen. Det var dock inte 
det enda problemet de såg med att så mycket kommunikation idag sker via E-post, sociala 
medier eller annan form av kommunikation som är baserade på text. Respondenterna sa att det 
var svårt att få med tonlägen i text då det lätt kan missuppfattas detta var en utav de stora 
anledningarna till varför bara vissa av de anställda fick kommentera på sociala medier. Kan det 
då inte vara av intresse för ledningen att lära de anställda att kommunicera i både tal och skrift å 
hotellets vägnar.  
 
Alla hotellen vi intervjuade hade egna hemsidor som de använde sig av för att få ut information 
till gästerna. Dock så var dessa hemsidor inte till för att beskriva olika typer av händelser som 
sker eller skall ske på hotellet. Mycket utav den kommunikationen som sker på hemsidorna är 
öppettider, luncher och information till gästerna angående vad som händer framförallt på hotell 
Delta och Echo. Idag så sker det inte så mycket kommunikation på hemsidorna mellan gäst och 
hotell i genomsnitt på hotellen. Efter intervjuerna fick vi reda på att hotellen använder 
hemsidorna som en envägskommunikation till gästerna eller som en bokningssida. Vad vi ställde 
oss frågande till var huruvida en sida på Facebook är en hemsida eller om det är en sida på 
sociala medier som är en annan typ av kommunikation. Litvin et al (2006) gav ett tips till hotell 
att bjuda in bloggare för att göra reklam för hotellen (Litvin et al, 2006, s. 464-465).  Det var 
dock inte aktuellt för många utav hotellen eftersom de ansåg att det inte skulle generera 
tillräckligt mycket positiv feedback.  
 
Detta är det sista steget innan gästen kan sprida sina erfarenheter från vistelsen på hotellet på 
sociala medier. Vilket innebär att detta är sista chansen för hotellen att förändra en gästs syn på 
upplevelsen innan den publiceras på Internet. När texten väl är ute i de sociala medierna är det 
viktigt att se vad gäster har skrivit angående vistelsen för att i bästa fall ge gästerna svar på 
kommentarer som de skrivit. Det som skilde sig mellan de olika hotellen var hur aktiva de var på 
sociala medier samt hur de väljer att ta hand om de kommentarer som skrivs där. Hotell Beta och 
Charlie använde sig av ett system där de lät kommentarerna ligga uppe ca en vecka innan de 
kommenterade eftersom de hellre såg att andra gäster ”dementerade” gästens upplevelse. Som vi 
nämner i analysen om CGM så ger det mer om andra gäster kommenterar än om ett företag går 
ut i försvar gentemot en viss gäst.  
 
Generellt sätt ansåg vi att många utav hotellen använde sig och tog väl tillvara på de 
kommentarer som de får in via både sociala medier och olika typer av enkäter. Under 
intervjuerna kändes det även som om vi öppnade deras ögon för nya vägar av kommunikation till 
deras gäster efter att vistelsen var passerad. Hotell Alfa har som mål år 2015 att besvara alla 
kommentarer på sociala medier inom 24 timmar. Vi anser att tanken är god men att de kan 
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generera mer effekt om hotellet väntar med att kommentera på ett sådant sätt som Charlie och 
Beta gör. Nackdelen men denna typ kommunikation är att du måste ha mycket is i mage då du i 
princip förväntar dig att en gäst skall dementera en annan gäst. Hostell Fox fick upp ögonen för 
hur viktigt sociala medier kan vara och hur de kan öka kontakten med gästerna via Facebook 
eller andra sociala medier.  
 

5.4 Spridning på sociala medier/ Wom eWom och andra referenser 
 
Det är här cirkeln sluts mellan del D och del A i vår modell och gör att det blir ett förlopp med 
ständig kontinuitet. Att gästerna efter sin avslutade vistelse sprider positiv WOM eller negativ 
WOM på sociala medier så är det oavsett en kontinuitet i cirkeln då den WOM som sprids via 
sociala medier skapar förväntningar hos blivande gäster.  
 
Att gästerna sprider Wom är enligt många forskare både positivt och negativt som vi nämner i 
vår teoretiska referensram.  Misner (2010) skriver i sin forskning att många företag vet att det är 
viktigt att använda sig av WOM. Men att det inte vet exakt hur de skall använda sig av det 
(Misner 2010 s. 22-23).  Hotellen/hostllet var medvetna om vad WOM är men medvetandet om 
hur de använder sig utav det skiljde sig. Ett av hotellen sa att det är något som arbetas med 
automatisk och omedvetet, gästen skall lämna hotellet nöjd.  Medan ett annat hotellen baserade 
en del av hotell lansering genom eWOM. Hotellet skapade ett event via sociala medier som 
resulterade i att de första gästerna som fick bo på hotellet var människor som bor i Umeå. I 
samband med detta hade de visningar av hotellet under en begränsad tid. Genom denna typ av 
marknadsföring fick människorna i Umeå upp ögonen för hotellet och skapade därigenom ett 
positivt rykte som spred sig till deras vänner och bekanta.  
 
Oavsett vad hotellen gör är vi medvetna om att gästerna kommer att sprida WOM. Ett av 
hotellen menar att WOM och eWOM kan vara direkt livsfarligt för företaget om det inte hanteras 
på rätt sätt. Det kan handla om småsaker som att leverpastejen är slut eller att gästen säger att 
den inte finns trots att den finns. Till större saker som att vistelsen har varit dålig på grund av 
dåligt bemötande. Snöbollseffekten kan skapas mellan gästerna där saker blir sant även fast det 
kanske inte alltid är det. Konsekvenserna av eWOM och WOM är helt enkelt att det ord som 
gäster förmedlar, inte alltid måste vara sant. Personen som förmedlar informationen på internet 
kan vara oärlig och inte berätta sanningen. Något som exempelvis Dellarocas (2003) beskriver då 
det är svårt att veta om människor är den de utger sig för att vara. Det kan också vara så att 
personen har haft höga förväntningar som inte har blivit besvarade av hotellet. Förväntningar 
som kan vara baserad på tidigare gästers upplevelser. Men även det mediala brus som kan uppstå 
under kommunikationsprocessen (Figur 2). Det är alltså viktigt för hotellen att vara noga med att 
den information hotellen ger gästerna är så pass tillförlitlig som möjligt. Om gästerna vet vad de 
kan förvänta sig kan hotellen leverera de som utlovas och därigenom skapa positiv WOM till 
framtida gäster.  
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6. Slutsatser och rekommendationer 
I detta kapitel presenteras det svar som vår forskning har lett oss fram till. Vi ger information till 
fortsatt forskning och kritik på det arbetet vi skrivit. Vi ger även rekommendationer till de hotell 
som deltagit i vår studie utifrån det datamaterial vi fått och den analys vi har gjort.   
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tjänsteföretag tar sig an och skulle kunna arbeta  
med eWOM. Under arbetets gång har vi fått fram mycket data från både intervjuer och 
forskning, vilket har lett oss fram till att besvara vårt syfte.  
 
Den första frågan i vår problemställning lyder 
 

• Hur kommunicerar tjänsteföretag med konsumenterna? 
 
Vår undersökning visar att kommunikationen mellan hotell och gäster alltid kommer att handla 
om en typ av service i form av bemötande. Många av hotellen ansåg att delaktighet på sidor så 
som Tripadvisor.com, Facebook och Instagram kan öka antalet gäster ifall de kommentarer som 
skrivs är positiva. Dock återkommer allt till bemötande, får du ett dåligt bemötande vare sig det 
är under vistelsen eller om det är på Internet efter ett klagomål så uppskattas det att personalen är 
tillgänglig för att besvara eventuella oklarheter vilket uppfattas som god service. 
 
Den andra frågan i vår problemställning lyder 
 

• Hur arbetar tjänsteföretag idag med eWOM? 
 
Vår undersökning visade att många utav hotellen i Umeå använder sig av eWOM i olika former 
såsom hemsidor Instagram, Facebook, Loopon och andra egna enkät undersökningar dock är de 
inte alltid är medvetna om betydelsen av ordet eWOM. Vi har sett att de hotell som är mest 
aktiva vad gäller denna typ av marknadsföring är de hotell som väljer att budgetera och lägga ner 
personaltimmar på att hantera sociala medier på bästa tänkbara sätt. Vi har också sett hotell som 
anser att sociala medier spelar en viktig roll i en marknadsförings syfte men som de inte tar vara 
på. Vissa av hotellen ansåg att det inte gick att mäta hur mycket sociala medier genererade i 
intäkter för hotellet vilket innebar att de inte tog med det i budgeteringen.  
 
Genom att arbeta och samla in data från intervjuerna med vår modell i åtanke har vi undersökt 
om modellen kommer att fungera som en komplett kommunikationsmodell för företag och i 
första hand hotell. Vi provade inte modellen på hotellen för att se hur den hade fungerat i 
realiteten, vad vi gjorde genom intervjuerna var att se huruvida den stämde överens med de 
teorier vi funnit och använt oss utav för att skapa modellen. Vi insåg att för många av hotellen 
skulle denna modell fungera utmärkt i form av kommunikation mellan gäst och hotell, alla 
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använder sig av de olika delarna i modellen redan fast i större eller mindre utsträckning Vi fann 
undantag där kommunikationen mellan gäst och företag var väldigt liten på Internet via olika 
medier. Det kan bero på att företaget redan har hög beläggning vilket resulterar i att de inte har 
något intresse av att förändra sin nuvarande strategi för företaget. Dock anser vi att modellen 
skulle fungera även för detta företag ifall de har intresse av att expandera och möjligtvis kunna få 
bättre kontakt med sina gäster för att se vad som var bra respektive mindre bra under vistelsen. 
Alla delar av denna modell behöver vara med för att göra kommunikationsprocessen komplett 
mellan gäst och hotell, du kan inte bara behärska en utan du måste behärska alla de olika 
komponenterna.  
 
Den tredje frågan i vår problemställning lyder 
 

• Hur kan tjänsteföretag påverka sitt användande av eWOM för att kommunicera via 
sociala medier? 

 
För att besvara denna frågeställning var det enklast att separera hotellen utifrån den 
empirin/analys vi gjort för att kunna skapa rekommendationer utifrån de olika hotellens 
förutsättningar. 

 
Hotell Alfa 
 
Genom vår intervju med respondenten från hotell Alfa fick vi en uppfattning av att de arbetar bra 
med olika målgrupper. Men då genom att inte endast ha aktiviteter genom sociala medier utan att 
de också har ett antal aktiviteter på hotellet varje år som både gäster och boende i staden kan vara 
med att bidra till. Aktiviteter som ger gästerna och hotellet möjlighet att stödja en viss 
organisation har de ett antal per år. Denna typ av aktivitet är något som vi tycker att de borde 
motivera sina gäster att marknadsföra på sociala medier. Och de aktiviteter som även lokala 
invånare kan ta del av borde de locka genom att vara mer aktiva med vad som händer hos just 
dem. Respondenten sa till oss att de hade en plan för 2015 som vi hoppas att de får möjlighet att 
utföra. En rekommendation till dem är att använda sig mer av tidigare gästers kommentarer och 
få gäster att vara mer delaktiga på de medier hotellet använder sig av. Genom att just visa mer 
om vad som händer på hotellet och få gäster att visa att vad som händer på hotellet. Aktiviteten 
på sociala medier måste de arbeta mer aktivt med i olika former.    
 
Hotell Beta 
 
Respondenten på Hotell Beta var långt fram i sitt arbete med både sociala medier och att sprida 
WOM. Vi fick dock uppfattningen av respondenten att just lokala gäster skulle minska under 
nästkommande år. Vi rekommenderar dem att fortsätta sitt arbete med WOM för att locka 
nyfikna resenärer från lokala områden. Det är nog många som inte fått uppleva deras produkt. De 
bör också försätta att ta in varorna från lokala näringsidkare och behålla de lokala råvaror de idag 
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jobbar med.  
 
Hotell Charlie 
 
Hotell Charlie har snabbt visat sig vara ett populärt val för hotellgäster i Umeå. Något som visar 
sig på ett antal tredjepartskanaler. Då det är ett självservice hotell tycker vi att det är lite konstigt 
att de inte är delaktiga på Tripadvisor. Där gästerna har möjlighet att skriva om sin vistelse och 
hotellet har möjlighet att besvara dem om det skulle vara några missförstånd som dykt upp. Vi 
rekommenderar dem att börja använda sig av detta så att gästerna kan kommunicera med dem 
genom att betygsätta sin övernattning på ett expansivt forum. Samt att hotellet får en större 
möjlighet att fånga upp fler gästers omdömen av hotellet. 
 
Hotell Delta 
 
Detta hotell besvarar alla sina kommentarer inom 24 timmar. Vi rekommenderar dem att vänta 
lite för att låta sina gäster dementera eller följa med i samma spår som den som kommenterar. 
Det ger hotellet större trovärdighet om de inte direkt försvarar sig från kommentarerna Sättet de 
arbetar med att visa vad som händer i nuet för hotellet på sociala medier är något de borde 
fortsätta med. Att de håller möten en gång i månaden är bra för både ledningen och de anställda 
då det skapar mindre avstånd mellan ledningen och de anställda. 
 
Hotell Echo 
 
Hotell Echo har gjort stora förändringar på hotellet. Något som många inte verkar ha fått reda på 
då det har hänt mycket i Umeå det senaste året. Vi rekommenderar dem att försöka få sina gäster 
att promota förändringarna genom de sociala medier som hotellet använder sig av. Respondenten 
berättade att hotellet är bra på att hitta på aktiviteter med hotellet gäster som att anordna kvällar 
för lojalitetssmedlemmar och vanliga hotellgäster. Istället för att bjuda in gästerna på plats kan 
de lägga upp inbjudningarna på de sociala medier dom använder mest och samtidigt visa 
förändringarna. Så att människor som tidigare varit på hotellet ges möjlighet att återvända för att 
uppleva det nya förändringarna samtidigt som de kan dela med sig informationen till sina vänner.  
 
Hostell Foxtrot 
 
Respondenten för Hostell Foxtrot menade att de fick sina gäster oavsett om de var aktiva på 
sociala medier eller inte. Men vi rekommenderar dem ändå att lägga ner den extra tid det krävs 
för att komma bygga en kontakt med sina gäster över sociala medier. Att de exempelvis 
använder sig av sin Tripadvisors sida och kommenterar de gäster som är inne där och skriver 
samt att de lägger ut lite saker som händer på vandrarhemmet på Facebook. Speciellt nu när det 
snart är flera nya hotell på ingång och behovet av boende runt omkring Umeå kanske minskar. 
Det är då ett bra verktyg att använda sig av för att kommunicera med sina gäster. 
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6.2 Tips till fortsatt forskning 
 
Önskar någon fortsätta denna forskning så skulle vi rekommendera att forskaren intervjuar de 
anställda och även gäster för att få en helhets bild på hur kommunikationen fungerar på hotellen 
och gentemot gästerna. Samt hur gästerna uppfattar kommunikationen och vad som får dem att 
vilja sprida de erfarenheter de fått vidare på sociala medier och till andra vänner och bekanta. 
Det skulle vara intressant att se skillnaden mellan hotell i mindre städer så som Umeå och hotell 
som ligger i Stockholm eller någon annan storstad i Sverige. Den modellen vi har utvecklat anser 
vi är en bra grund att använda sig utav i den fortsatta forskningen för att om behov krävs revidera 
modellen så att den blir anpassad för att fungera på olika typer av tjänsteföretag.  

 
6.3 Rekommendation till företagen. 
 
År 2014 har varit ett bra år för besöksbranschen i Umeå. Inför 2015 och kommande år 
rekommenderar vi att utveckla och expandera kommunikationen via sociala medier. Använd er 
av den kundbas som ni byggt upp och gör er själva mer tillgängliga för de individer som ännu 
inte upptäckt era produkter. Ta tillvara på den kritik som ges av era gäster, befogad som 
obefogad för att göra de förbättringar som krävs inför den närmsta framtidens konkurrens. 
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7. Sanningskriterier 
I det slutgiltiga kapitlet har vi valt att ge en förklaring till det värde som undersökningen har. 
Samt hur vi som forskare har genomfört vår kvalitativa undersökning i enlighet med det kriterier 
som finns för bedömning av en kvalitativ undersökning 
 

7.1 Förklaring till sanningskriterier  
 
Precis som kvantitativa metoder finns det vissa kriterier som är viktiga att tänka på när en 
bedömning av forskning inom området företagsekonomi skall ske. Inom kvalitativ forskning kan 
forskare antingen använda sig av bedömningskriterierna intern reliabilitet, extern reliabilitet, 
intern validitet och extern validitet (Bryman & Bell, 2011, s. 401). Alternativt kan forskare 
använda sig av de fyra punkterna för trovärdighet som är tillförlitlighet, överförbarhet, 
påtaglighet och en möjlighet att styrka eller konfirmera. Det finns olika kriterierna för att påvisa 
äkthet i forskningen (Bryman & Bell, 2011, s. 402-406). Det finns dock olika ståndpunkter bland 
forskare som gör att begreppen skiljer sig åt trots att de är varandras motsvarigheter. Vi har valt 
att använda oss av de fyra punkterna för trovärdighet samt kriterierna för äkthet för att kritiskt 
granska vår forskning. Vi kommer att börja med att ta upp trovärdighet för att fortsätta med de 
olika kriterierna för äkthet.  

 
7.2 Trovärdighet 
 
Tillförlitlighet: Vi har utgått ifrån den överenskommelse som gjordes med respondenterna i 
samtyckesbrevet (bilaga 1). Efter intervjuerna frågade vi respondenterna om de hade något mer 
att tillägga och var noga med att ställa tydliga frågor som respondenterna förstod. Vi valde att 
använda oss av en intervjuguide som är ett verktyg för oss eftersom studien i stora drag utgår 
från teorier. De teorier vi har frågat om säkerställer att vi inte har gått utanför denna ram och att 
vi har samlat information som är tillförlitlig för studien. För de respondenter som ville gav vi 
dem möjlighet att kommentera sina svar så att vi förstått dem rätt. Detta gjorde vi för att 
säkerställa att den information vi samlat in är korrekt enligt den forskning som gjorts. Samt att 
respondenten skall kunna ge oss som forskare en möjlighet att korrigera misstolkningar enligt en 
så kallad respondentvalidering (Bryman & Bell, 2011 s. 402-403).  
 
Överförbarhet: Genom våra intervjuer har vi gjort en närmare undersökning än om vi skulle gjort 
en kvantitativ undersökning.  Vi har sökt efter tydliga beskrivningar för att kunna få en djupare 
förståelse om hur hotell tar sig an och skulle kunna arbeta med sociala medier.  Överförbarhet är 
något som betraktaren av denna uppsats får möjlighet att använda sig av om en framtida forskare 
är intresserad av att forska vidare i ämnet. Det vi hoppas och vill är att denna forskning skall 
kunna ligga till grund för vidare forskning inom ämnet. Modellen vi har skapat för vårt ändamål 
går säkert att modifieras till en mer anpassad modell. Men den information som står i texten är 
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viktigt för ändamålet och skall kunna användas av någon framtida forskare med mer tid och 
resurser. Att studierna skall kunna användas av andra har varit något som vi har haft i tankarna 
under hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011 s. 404).  
 
Pålitlighet: Vi har under processen haft ett granskande synsätt. Vi själva har kontinuerligt 
korrigerat texten så att vi under slutet av processen enbart skulle behöva finslipa på detaljerna. 
Vår handledare har varit hjälpsam och förklarat de saker som vi har missförstått under arbetets 
gång för att vi skulle få en så korrekt struktur av arbetet som möjligt. Något vi upptäckte var 
väldigt bra när vi fick möjlighet att granska uppsatsen och korrigera det som var otydligt för 
läsaren. Slutligen lämnades uppsatsen in till handledaren en sista gång så att denne kunde 
granska den en sista gång för att vi skulle undvika motsägelser (Bryman & Bell, 2011 s. 405).  
 
Konfirmering eller bekräftelse: Vi har i vår forskning försökt att hålla våra personliga åsikter 
utanför forskningen. Det som vi tar upp i forskningen styrker vi med teorier, åsikter från andra 
forskare och våra respondenter. Det slutgiltiga resultatet är i största möjliga mån objektivt och 
baserat på den problematik vi har ställt oss (Bryman & Bell, 2011 s. 405). 

 
7.3 Äkthet 
 
Rättvis bild: Vi gjorde ett avsiktligt urval för att intervjua de respondenter som passade bäst att 
prata med inom området. Denna typ av urval valdes för att vi skulle ge en rättvis bild av 
företagen vi intervjuade. Självklart finns det säkert andra personer som är anställda av företagen 
som ser saker annorlunda och har en annan uppfattning kring våra frågor. Dock har vi gjort vad 
vi kunnat för att ge företagen vi intervjuat en så rättvis bild som möjligt genom att avsiktligt 
välja ut de bästa inom området på företagen (Bryman & Bell, 2011 s. 405) 
Ontologisk autencitet: Vi hoppas att vår undersökning kan hjälpa företagen vi intervjuat att 
utveckla sitt sätt att arbete med sociala medier. Eller ge en annan synvinkel på området (Bryman 
& Bell, 2011 s. 405).  
Pedagogisk autencitet: Att arbeta med kvalitativ metod innebär att vi i detta fall har intervjuat ett 
antal respondenter för ett antal olika företag. Vår forskning kan hjälpa andra som arbetar inom 
dessa områden att fatta beslut som kan hjälpa dem att utveckla sitt arbete med sociala medier 
(Bryman & Bell, 2011 s.405).  
Katalytisk autencitet: Respondenterna som har varit delaktiga i studien har alla varit delaktiga 
för att ge svar på vår problemställning som har resulterat i en slutsats. För de hotell som deltagit i 
studien har vi skrivit ett del kapitel, se kap 6.4 där vi ger tips till företagen som har varit 
delaktiga i studien samt andra företag inom området (Bryman & Bell, 2011 s. 405). 
Taktisk autencitet: Att deltagarna har fått bättre möjligheter att förbättra sin verksamhet vet vi 
inte men vi hoppas att vissa av dem fick upp ögonen för sociala medier och den inverkan den har 
på hotellets gäster (Bryman & Bell, 2011 s. 405). 
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7.4 Kritik av uppsatsen 
 
Vi hade tidigt en idé om hur vi ville att uppsatsen skulle se ut, vi ville få med flera hotell och inte 
fokusera uppsatsen enbart på hotell i Umeå utan också i andra städer i Västerbotten. Dock var det 
svårt att få kontakt med hotell som ville delta i studien både i och utanför Umeå. Vi fick dålig 
respons från hotell utanför Umeå och valde att fokusera på de hotell som ville möta oss i staden. 
Vi fick mycket bra information från de hotell som valde att delta i vår studie. Men hade trots 
detta ett flertal bortfall som vi hade kunnat få bra information från för att styrka uppsatsen. 
Uppsatsen skulle kunnat göras med hjälp av triangulering. Detta innebär att vi skulle ha gjort 
både kvalitativa intervjuer med hotell och kvantitativa enkäter mot gäster (Bryman & Bell, 2011 
s.633). Vi hade då valt ett abduktivt angreppsätt och fokuserat på både deduktiva och induktiva 
studier för att fånga helheten i den skapade modellen och få möjlighet till att testa modellen.  
Hade uppsatsen gjorts på D-nivå hade detta varit ett alternativt sätt att göra en uppsats på. Trots 
att det vanligtvis kräver fler respondenter fick vi möjligheten att få data insamlad från sex olika 
verksamheter inom besöksnäringen. Och vi anser att det för denna c-uppsats är ett rimligt antal 
verksamheter för vår studie som lägger grunden för fortsatt forskning inom området. De artiklar 
vi har använt oss utav är bra och relevanta för studien vi skulle dock kanske ha använt oss av fler 
artiklar för att får om än möjligt större bas för uppsatsen. Under intervjuerna så var svaren ibland 
lite väl fladdriga då vi båda inte var vana på att genomföra intervjuer. För att göra intervjuerna 
bättre skulle vi kunnat genomföra en pilotstudie där vi provade på att genomföra en intervju för 
att få en bättre uppfattning på hur frågorna skulle ställas och i vilken ordning. Detta skulle 
kunnat generera mer information från respektive respondent som sedan skulle kunnat tas med i 
analysen för att sedan tillföra intressant fakta till slutsatsen. Problemen med att endast genomföra 
intervjuerna och undersökningen i Umeå är att det är svårt att få en helhetsbild på hur hotell 
kommunicerare med sina gäster via de olika sociala medier som finns idag. Det hade gett studien 
en större trovärdighet om studien hade innefattat hotell från andra städer än Umeå.  
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Bilaga 1 

Samtyckesbrev 
 

Hotell: 

  
Författarna bedriver en undersökning som handlar om kommunikation mellan tjänsteföretag och 

konsumenter via Sociala Medier och electronic Word of Mouth. Undersökningen ligger till 

grund för vår kandidatuppsats inom Företagsekonomi på Umeå Universitet. Vi kommer ställa 

frågor kring hur Ni kommunicerar med era gäster. Både på och utanför sociala medier och även 

hur Ni uppmuntrar era gäster till att sprida gott rykte om företaget genom Word of mouth och E-

word of mouth. Dessa frågor kommer att hjälpa oss att besvara vårt syfte som är hur 

tjänsteföretag tar sig an och skulle kunna arbeta med kommunikation genom sociala medier och 

electronic Word of Mouth. 

Vi som kommer genomföra intervjuerna heter Joacim Braunander och Fredrik Olofsson. 

Den information som ni ger oss kommer att behandlas helt konfidentiellt. Varken namn på den 

som intervjuas eller företaget kommer att nämnas i arbetet. 

Innan publicering kommer vi om Ni önskar att ge er tillfälle att se materialet så att Ni får se att vi 

har tolkat Era åsikter rätt. Ett färdigt arbete kommer skickas ut till Er om detta önskas. 

Signera nedan om Ni är införstådd i studiens syfte och att vi får tillåtelse att använda oss av era 

åsikter i fortsatt arbete.  

 

  
   
Datum                                                                        Signatur 

  
________________________                   ____________________________ 
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Bilaga 2 

Brev för att efterfråga intervju 
 

Hej, 

Vi är två studenter på Handelshögskolan i Umeå som skriver vår kandidatuppsats. Uppsatsen 

handlar om hotell och deras kommunikation med gäster på Internet och sociala medier. Där vi 

ämnar att få en inblick i hur kommunikationen ser ut mellan hotellet och gästen. 

 

Vi önskar träffa och intervjua den person som har ansvaret för marknadsföringen på ert hotell. 

Intervjuerna är helt konfidentiella och vi kommer inte att använda företagets namn i studien om 

detta inte önskas. Den information vi samlar in till undersökningen kommer att tolkas och 

användas i den uppsats vi skriver. Och endast för detta ändamål. 

  
Om det passar er skulle vi vilja genomföra intervjuerna i slutet på vecka 50 eller början på vecka 

51. Svara gärna med ett mail tillbaka till oss den tid som passar er bäst.  

Intervjun kommer ta cirka en timme.   

 

Tack på förhand 

Med vänliga hälsningar Joacim Braunander och Fredrik Olofsson 

joacimb@me.com 

fredrik.olofsson.1986@gmail.com 
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Bilaga 3 

Intervjufrågorna 
Frågor Teori 

1. Namn?    

1.1 Ålder?   

2. Kan du berätta om dig själv och din roll på hotellet?   

2.1. Hur länge har du arbetat på hotellet   

2.2. Vad har du för tidigare erfarenheter   

3. Skulle du vilja berätta något om verksamheten?   

4. Vad är er vision och mål för hotellet?   

4.1 (Vid intervju för Beta/Charlie o Delta/Echo) Har ni olika mål för de olika 
hotellen? 

  

5. Hur viktigt anser ni att sociala medier är inom branschen?   

6. Berätta vilka kommunikationsmedel ni använder er av idag för att nå ut till 
era gäster? 

CGM 

6.1  Vilket är det viktigaste kommunikationsmedlet för hotellet? CGM 

6.2 Använder ni er av olika kommunikationsmedel? CGM 

7. Hur stort inflytande tror ni att kommunikationen på internet har på era 
gäster? 

CGM 

7.1 Berätta gärna hur ni tror att dessa kommentarer påverkar era gäster? 
positivt/negativt? 

CGM 

8. Anser du att de kommentarer som skrivs på sociala medierna har en 
inverkan hur gästerna ser på hotellet? 

CGM 

9. Är det många gäster som reagerar på de kommentarer andra gästerna gör 
på sociala medier? 

CGM 

10. Går ni in och kollar på olika forum för att se hur tidigare gäster pratar om 
ert hotell? 

CGM 

10.1 Vad gör ni med den informationen? CGM 

11. Hur arbetar hotellet med sociala medier? Intern 
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marknadsföring 

12. Hur ber ni personalen att arbeta med sociala medier? Intern 
marknadsföring 

12.1 Hur upplever personalen detta arbete? Intern 
marknadsföring 

13. Har ni någon strategi för arbetet på sociala medier? Intern 
marknadsföring 

13.1 Hur viktigt är kommunikation på sociala medier för hotellet? Intern 
marknadsföring 

14. Hur viktigt är tjänstekvalitet för hotellet?  Intern 
marknadsföring 

14.1 Vad är de fem viktigaste punkterna enligt er för att en gäst skall lämna 
hotellet nöjd? 

Intern 
marknadsföring 

15. Hur viktig är den feedback ni får på sociala medier?  Intern 
marknadsföring 

15.1 Följer ni upp den feedback ni får på sociala medier? Intern 
marknadsföring 

16. Använder ni denna för att skapa förändringar i verksamheten? Intern 
marknadsföring 

17.  Vad skulle du säga är den största skillnaden idag jämfört innan sociala 
medier börjades användas? 

Intern 
marknadsföring 

17.1 Vad är det som gör att gästerna kommer till er? Intern 
marknadsföring 

18. Har ni någon intern kanal för att nå ut till era gäster vid avslutad vistelse?  Extern 
marknadsföring 

18.1  Hur stor betydelse har denna för hotellet? Jämfört med sociala 
medier`?  

Extern 
marknadsföring 

19. Hur har sociala medier påverkat ert sätt att marknadsföra hotellet?  Extern 
marknadsföring 

20. Hur använder ni er av den feedback som ni får från enkäter och sociala 
medier? 

Extern 
marknadsföring 

21. Uppmuntras gäster att använda sig av sociala medier för marknadsföra 
hotellet? 

Extern 
marknadsföring 

21.1 Hur är attityden till detta? Extern 
marknadsföring 
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22. Om en gäst visar att de inte är nöjda med sin vistelse på sociala medier. 
Hur arbetar ni med detta? 

Extern 
marknadsföring 

23. Vad vet du om word of mouth? WOM 

24. Har du någon kunskap om begreppet eWOM? WOM 

25. Hur tänker ni i banorna kring WOM som kommunikationsverktyg? WOM 

25.1 Använder ni detta? I så fall hur? WOM 

26. Får ni många gäster tack vare rekommendationer? WOM 

26.1 Hur får de gästerna informationen? WOM 

27. Hur viktiga är de lojala gästerna för hotellet? WOM 

28 Försöker ni att uppmuntra gästerna att sprida WOM? WOM 

29. Vad tror ni får gästerna att sprida WOM på sociala medier? WOM 

 

 
 


