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The line it is drawn 
The curse it is cast 
The slow one now 
Will later be fast 
As the present now 
Will later be past 
The order is 
Rapidly fadin'. 
And the first one now 
Will later be last 
For the times they are a-changin'. 

Bob Dylan, 1964  
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his study aims to examine the digitalisation of the hotel industry and how the industry relates to review 

sites, partly from an organisational point of view and partly how the communication and the replies at 

the review site may look like. The study focuses on three hotel employees and how they relate to the 

review site TripAdvisor. Through a qualitative content analysis and interviews I aim to find out how the 

industry relates to digital communication. As a complement to the three internal voices I have interviewed a 

digital expert in the digital communication industry.  

 

We live in a convergence culture where old and new media meet. Earlier studies in the area show that reviewers 

leave many digital footprints that indicates identity, demography an situation based information at review sites. 

It has shown that it is easier for a reader to percieve information from people the can identify themselves with. 

This study aims to complement current and previous studies in the area with a inside-out perspective, and a 

perspective from inside the hotel industry.  

 

The study shows that the responding hotel employees have their own tone of voice and the relate to the 

medium in their own unique way. Despite different tone of voice it is clear that there is some kind of unwritten 

formula on how to organize the arguments in a review. Many tracks of intertextuality were found in the reponses 

of the hotel employees, either to other web texts such as other reviews or references to web pages. There is a 

explicit desire to interact and to connect with the guest or the reviewer. This confirms previous studies made on 

the topic.  

 

This study shows that digitalisation has contributed to the increase of decentralisation in the industry and this 

decentralastion is necessary for digitalisation. Decision-making power in regards of publishing has moved from 

one department to involve and engage many departments and levels in the organisation. The three hotel 

employees who were interviewed had three different approaches to digital communication. One of them was 

well integrated and seemed to move naturally between the digital and the analogue world. When she answered 

digitally, she would often refer to the analouge world and in the analogue world she would refer to the digital. 

One of the others had a more segregated view on Internet. She is a occasional visitor at the review site and 

interpret the organisation as an analogue unit, where you actively have to visit the Internet. At the same time 

she would highlight how serious and important the reality of Inernet is. When she responds on review sites, she 

act carefully, systematically and with great consideration.          

 

The last hotel employee experienced Internet at young age and act as a native citizen there. He claims that 

Internet has changed the analogue reality for him, his staff and for the guests. He refers to digital sources when 

he is online, as well as to the analogue reality. The digital reality incuses the analogue reality and vice versa. He 

claims that there is a clear before and after The Internet.  

 

None of the employees address issues connected to reliability and the trustworthyness in the reviews they 

respond to. This is something that the digital expert on the other hand adresses. This is worth continue studying. 

In addition, every month 2,000 reviewers write a review at a hotel in the Nordic Choice Hotel group. At the same 

time and during the same month, more than 100,000 guests leave digital footprints at the social platforms 

Facebook and Instagram. Even though this is the end of the hotel industry, the way the industry knows it, the 

research on digital footprints has just begun.    

Key words: Review-sajter, recensioner på Internet, konvergenskultur,  nya medier, innehållsanalys, TripAdvisor, 

samtalsintervju, digital kommunikation,  digital word-by-mouth, prosumers  
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1.1.1.1. InledningInledningInledningInledning    

 

å bara några år har den sociala aspekten av hur vi använder Internet förändrats radikalt 

[Miguéns m.fl. 2008). De sociala medierna är på många sätt oändliga och skiljelinjen mellan 

socialt och digitalt medium har suddats ut. Det nya medierna ställer helt nya krav på både 

angreppssätt, metod och mätning av kommunikationsaktiviteter. 2008 skrev J. Miguéns med flera 

att vi bara var i ett inledningsskede av att förstå den vilken stor påverkan den sociala aspekten 

skulle komma ha på varenda webbapplikation. Åtta år senare kan vi konstatera att Miguéns 

hypotes var riktig.     

 

I en stor organisation kan detta ha stor strukturell påverkan. Det digitala landskapet ställer krav på 

förvaltning på ett sätt som saknar motstycke i historien. I detta landskap tillhör rese- och 

hotellrelaterad information några av de innehållsrikaste områdena. Digitala aktörer såsom 

TripAdvisor har bidragit till att beteendet inom reseplanering och beslutsfattande kring hotell har 

ändrats (Ibid).  

 

Oavsett hur en organisation väljer att förvalta sociala medier, har deltagarkulturen (Jenkins, 2010) 

gjort det oundvikligt att blunda för kommentarer om sin produkt eller sina varumärken. Dags dato 

har flera review-sajter, däribland TripAdvisor, med sina 52 miljoner recensioner, nästan ett slags 

monopol på marknaden (Vanderbilt, 2015). I denna studie avser jag att se närmare på review-

sajter, digitala recensioner och dess betydelse för en hotellbranschen. 

 

Denna studie tar utgångspunkt i lingvistikforskaren Camilla Vasquez (2014,2015) 

innehållsanalytiska studier på recensenter på review-sajter. Hon har studerat både ur kvantitativ 

och kvalitativ aspekt; bland annat på vilket sätt recensenter i sitt innehåll lämnar spår av sin egen 

identiet. På många sätt tar Vasquez studier sig an gästrecensioner ur ett utifrånpersktiv. Därför 

anser jag det intressant att genomföra Vasquez analytiska modell från ett slags inifrånperspektiv: 

det vill säga på hotellens svar på recensionerna i kombination med samtalsintervjuer med de valda 

hotellen. Det är ambitionen med denna studie.  

P 
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2.2.2.2. SyftSyftSyftSyfte och problemformuleringe och problemformuleringe och problemformuleringe och problemformulering    

yftet med denna studie är att studera digitaliseringen av hotellbranschen och hur branschen 

förhåller sig till en review-sajt, dels organisatoriskt men också kommunikationen på själva 

sajten och hur hotellens svar ser ut. Det digitala medielandskapet är långt mer komplext än 

den linjära och traditionella kommunikationen. Den digitala kommunikationsbranschen har 

svårigheter att förstå de digitala mediernas effekter och hur vi ska mäta och definiera det digitala 

ekosystemet. Detta betyder att problemställningen är av samhällelig karaktär (Esaiasson m.fl. 

2012), även om det är tydligt att vi befinner oss i en så kallad konvergenskultur, där gamla och nya 

medier kolliderar (Jenkins, 2012). Det finns flera tidigare studier som ser på innehållet i 

recensioner och därför vore det intressant att studera det samma fenomenet infrån en 

organisation. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Frågeställningar Frågeställningar Frågeställningar Frågeställningar     

1. Vilken betydelse kan en review-sajt, såsom TripAdvisor, ha för organisationer?    

2. Hur responderar hotellen på TripAdvisor i praktiken?   

I min första frågeställning har jag det som samhällsvetenskapen traditionellt kallar för förklarande 

ambitioner (Esaiasson med flera, 2012): jag avser att studera vilka eventuella konsekvenser den 

digitala kommunikationen får. I min andra frågeställning har jag som avsikt att ta mig lite djupare 

ner i den innehållsliga aspekten av review-sajten i fråga och hur hotellens svar ser ut i praktiken.   

2.2.2.2.2.2.2.2. Några (viktiga) tankar kring subjektivitet  Några (viktiga) tankar kring subjektivitet  Några (viktiga) tankar kring subjektivitet  Några (viktiga) tankar kring subjektivitet      

I kvalitativ forskning är forskaren alltid en del av det material denne producerar (Junker, 1960). Jag 

har arbetat på Nordic Choice Hotels huvudkontor i fem år, varav snart två år som ansvarig för 

sociala medier. Under 2015 lade jag stor tankeverksamhet och energi på att utforska det digitala 

landskapet i Nordic Choice Hotels. Jag tog reda på vem på hotellen som hanterade de digitala 

verktygen, vilka riktlinjer, resurser och kompetens de hade, samt hur deras prioriteringar såg ut. 

Kartläggningen var omfattande och en av de slutsatser är denna: Det inte finns ett sätt hotell att 

driva hotell på; och det finns inte ett sätt att arbeta med sociala medier. Jag upplevde att denna 

kartläggning inte lämnade mig något annat val än att genomföra denna studie. Därför är den 

kartläggning jag gjorde i min yrkesverksamhet på många sätt bakgrunden och orsaken till denna 

studie.  

 

Detta betyder att kontexten, i vilken min studie befinner sig, också är min arbetsplats. Därför är det 

viktigt att göra några tankar kring min egen roll och påverkan i studien. Vetenskapen struntar ju 

trots allt i Nordic Choice Hotels. Esaiasson med flera (2012) sätter ord på vikten av 

intersubjektivitet, vilket innebär att forskaren, så långt det är möjligt, måste kunna bevisa sin 

opartiskhet och det skall vara möjligt för en annan forskare att genomföra den samma studien med 

i stort sett samma resultat. Som ansvarig for sociala medier har jag i allra högsta grad varit 

involverad i att definiera och implementera samtliga strategier inom området digital 

kommunikation i Nordic Choice Hotels. Vad säger detta om min egen partiskhet? Esaiasson med 

flera (2012) skriver vidare att i en kvalitativ studie är situationen mellan forskare och studien något 

S
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annorlunda; det kan vara svårt eller omöjligt att skilja dessa två åt. Kravet om forskaroberoende 

handlar då i större grad om ”största möjliga öppenhet” (Ibid:26). Därför kommer jag genom hela 

analysen och resultaten av studien att återkommande analysera min egen roll.   

Samtidigt är min egen roll i studiets utformning inte enbart en nackdel, snarare tvärtom. Devault 

och Devault (2002) skriver att deltagande observation kan ge tillgång till data som en annars inte 

hade haft tillgång till. Det är i högsta grad så, att den tillgången på data som jag har, är en 

konsekvens av min roll och utan den hade jag heller inte haft datan. Min roll och funktion ger alltså 

denna studie dess unika utgångspunkt.    

2.3.2.3.2.3.2.3. Avgränsningar Avgränsningar Avgränsningar Avgränsningar     

Med tanke på min roll kommer jag inte att ta ställning huruvida befintliga, digitala 

kommunikationsstrategier är bra eller dåliga. Min uppgift kommer inte att vara av värderande 

karaktär, utan alltså snarare ha förklarande och generaliserande ambitioner. Det är min motivation 

att denna studie skall vara av nytta för andra branscher än hotellbranschen och förhoppningsvis 

bidra till nya fynd som är av nytta för kommunikationsvetenskapen.   

TripAdvisor är inte bara är ett forum för recensioner av hotell och destinationer: det är också en 

bokningssajt eller en så kallad OTA: Online Travel Agency. I denna studie fokuserar jag inte på detta 

fenomen även om det onekligen är intressant, i en tid då skiljelinjen mellan digitala kanalers 

funktioner sakta men säkert försvinner (Jenkins, 2012).  

2.4.2.4.2.4.2.4. Begreppsdefinitioner Begreppsdefinitioner Begreppsdefinitioner Begreppsdefinitioner     

TripAdvisor definieras i den engelskspråkiga litteraturen som en review site. I brist på bättre 

svenska begrepp väljer jag i denna studie att referera till TripAdvisor som en reviewreviewreviewreview----sajt.sajt.sajt.sajt. En person 

som publicerar innehåll kallas reviewer och texten de producerar kallas review. I denna studie 

väljer jag att kalla dessa för recensentrecensentrecensentrecensent och deras produktion kallar jag recension.recension.recension.recension.  
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3.3.3.3. Teori Teori Teori Teori     

om i alla sorters kommunikation har ett medium en och samma funktion: att bära ett 

meddelande från avsändare till mottagare (Fiske, 1997). När Internet tillgängliggjorde 

kommunikation digitalt i mitten på 90-talet var den digitala kommunikationen till största 

delen byggd på envägskommunikation, på samma sätt som traditionell kommunikation (Lindgren, 

2012). Den linjära kommunikationsprocessen, så som Fiske (1997) beskriver den, är fortfarande 

helt essentiell. Men efter 2005, när de första stora, sociala mediedelningsstjänsterna, såsom 

Youtube, introducerades, är skiljelinjen mellan vem som är avsändare och vem som är mottagare 

inte längre lika glasklar. Ett meddelande kan dessutom gå från en avsändare till flera avsändare, 

flera avsändare till flera och flera till en, vid olika tidpunkter och vid samma tidpunkter. Det 

betyder alltså att den linjära kommunikationsprocessens komponenter, såsom avsändare, 

mottagare, budskap, medium, kanal och brus (Fiske, 1997) fortfarande är de samma, men 

processen som sådan måste inte längre vara enkelriktad. Samtidigt skriver Sterne (2010) att 

Internet alltid har varit ett socialt medium. Om traditionell telefonkommunikation är en-till-en-

kommunikation, är eterkommunikation en-till-många; medan Internet är många-till-många-

kommunikation. Det är den unika möjligheten för en vanlig Svensson, eller som Sterne (2010) 

kallar det, an average Joe, att kommunicera med resten av världen.        

 

Vi kan notera att de nya, det vill säga de digitala medierna, skiljer sig från de traditionella medierna 

på tre områden: a) volym b) räckvidd och c) hastighet (Lindgren, 2012). De digitala plattformarna, 

såsom Internet, har bidragit till att antalet budskap vi varje dag blir exponerade för, har ökat 

radikalt. Antalet budskap vi exponeras för på en dag 2016 är lika många som vi blev exponerade för 

under en livstid på tjugotalet (Keller, 2012). Räckvidden har förändrats på så vis att den globala 

aspekten av digital kommunikation medför att vi har möjlighet att nå tusentals människor i olika 

delar av världen samtidigt med en tweet eller en uppdatering på Facebook. Slutligen har tekniken 

gjort att kommunikation inte längre är väder- och transportberoende i samma grad (Lindgren, 

2012). Tidigare kunde nyheter försenas av regn eller oväder; nu är ström och tillgång på 

uppkoppling de komponenter som avgör kommunikationens hastighet.  

 

Frederick Williams med flera (1988) identifierade så tidigt som 1988 att det finns tre distinkta 

komponenter på vilka gamla och nya medier skiljer sig:  

a) Graden av interaktivitet 

b) De-massification 

c) Asynkronisering   

Avmassificering, eller de-massification, betyder att större kontroll ges åt konsumenten och 

producenten inte längre har samma möjlighet att styra sin publik. Asynkronisering betyder att 

sändandet och mottagandet av medier inte längre måste föregå vid samma tidpunkt.   

Sterne (2010) identifierar sju breda kategorier av sociala medier: 1) forum 2) review- och 

opinionsajter 3) sociala nätverk 4) bloggar 5) microbloggar 6) bookmarking.  

S
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3.1.3.1.3.1.3.1. Konvergens Konvergens Konvergens Konvergens     

Henry Jenkins (2012) påstår att det är konsumenters aktiva deltagande som bidrar till att volymen 

av budskap på Internet har ökat. Volymen saknar dessutom gräns: budskapen går på tvärs av 

mediesystem, medieekonomier och geografiska gränser. Internet, hävdar han, är en 

sammansättning av en mängd funktioner, och medieproducenter och mediekonsumenter är inte 

längre två olika grupper. Interaktionen som pågår digitalt opererar med helt nya spelregler och 

”som ingen har helt fullt grepp om” (ibid:15). Detta fenomen definierar han som konvergens. Det 

är ”flödet mellan olika medieplattsformar, samarbetet mellan olika mediebranscher och 

rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på upplevelser”(Jenkins, 2012:15).  

 

Redan 1996 drog Negropontes (1996) en skiljelinje mellan ”gammal passiv media” och ”ny 

interaktiv media”. Men konvergensbegreppet går kanske så långt tillbaka som till 1983: Pool (1983) 

uttryckte i verket Technologies of Freedom att konvergens raderar gränserna mellan olika medier 

och att en och samma kanal kan fylla fler än en funktion. Till skillnad från många andra förutspådde 

Pool inte att den digitala revolutionen var möjlig på grund av tekniska framsteg, men för att en rad 

konkurrerande och samarbetande aktörer skulle komma att arbeta på nya sätt i hopp om att 

behålla stabilitet (i Jenkins, 2012).  

 

Jenkins (2012:27) skriver att det digitala ekosystemet kommer att vara ett ”oöverskådligt 

mischmasch” framöver där det är svårt att ha översikt. Det är också tydligt att i ett samhälle där 

gränsen mellan medieproducenter och mediekonsumenter har suddats ut, minskar produktions- 

och distributionskostnaderna. Samtidigt koncentreras ägandet av medierna och samma 

mediekonglomerat dominerar industrin. 

 

Med konvergensbegreppet blir det alltså tydligt att vi befinner oss i ett föränderligt 

medielandskap, ett som är långt mer komplext än tidigare och där gamla och nya medier spelar på 

samma banhalva. En viktig aspekt med konvergens är nämligen att gamla medier aldrig ersätter 

nya: de fortsätter att samexistera som en del av det digitala ekosystemet (Ibid). Det är nämligen 

viktigt, enligt Gitelman (2006), att betrakta medier, som ett kulturellt system, snarare än en viss 

typ av teknologi. Det blir, menar Jenkins (2012), nödvändigt att finna en metod för att kunna 

mästra de pågående förändringarna och ingen enskild grupp kommer kunna diktera villkoren. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Att mäta effekt Att mäta effekt Att mäta effekt Att mäta effekt     

Utifrån ett konvergensperspektiv blir det synnerligen intressant att fundera över medieeffekter, ett 

av nyckelbegreppen inom traditionell medieforskning. Medieeffekter handlar om hur medier 

påverkar sin publik. Enligt Lindgren (2012) har lite hänt inom effektforskningen sedan Lazarfelds 

dagar på 50-talet. Lazarfeld med flera (1944) var några av de första att kunna bevisa att ett enskilt 

medium inte hade tillräckligt effekt för att påverka en individs åsikt eller tankar. De var de första till 

att också betrakta publiken som aktiv och icke-homogen.  

 

David Gauntlett (2005) hävdar att medier, endast tillsammans med en rad andra faktorer, kan 

influera människor på olika sätt. Detta kallar kultursociologin för cultural studies. En av de 

viktigaste faktorerna inom cultural studies är att medier, oavsett vilket man pratar om, måste 

förstås som en funktion i en större kontext, eller, låt oss kalla det, ekosystem. Kultursociologen 
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Raymond Williams (1981), menade att hur mening skapas är beroende av i vilken ordning ting 

kommuniceras, reproduceras, upplevs och utforskas. I artikeln Media Studies 2.0. presenterar han 

och William Merrin (2007) en ny modell för hur man bör förstå medier. I det tidigare paradigmet, 

som Gauntlett och Merrin kallar för Media Studies 1.0., finns det en viss modernistisk tankegång 

om att mediers innebörd skall tolkas på ett och endast ett sätt. I detta paradigm hade man också 

en tendens att lyfta fram stora medieindustriers texter som kulturens mest betydelsefulla. I sitt nya 

manifest, flyttas fokus istället till att samhällets utnämnda experter inte längre ges 

tolkningsföreträde. Nu är den samlade effekten av publikens vardagsbetydelse som står i fokus. 

Det är heller inte längre traditionella medier som har makten, men små och oberoende projekt av 

helt vanliga medborgare på Youtube eller andra tillgängliga plattformar [ibid].     

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Online Word of Mouth         Online Word of Mouth         Online Word of Mouth         Online Word of Mouth             

Westbrook (1987) definierade en gång i tiden Word of Mouth som den informella kommunikation 

som adresseras till andra konsumenter och som handlar om produkter eller tjänster i någon form 

eller grad. I en studie från 1998 (Buttle, 1998) framkom det att negativ word of mouth hade större 

påverkan än positiv, något som Arndt (1967) hade påvisat många år tidigare: negativ Word-of-

mouth har dubbelt så stor påverkan som positiv, menade han.  

 

2004 kom Henning-Thureau med flera att definiera den interaktion som sker på TripAdvisor som 

Online Word of Mouth. De definierar Online Word of Mouth som en positiv eller negativ 

kommentar om en produkt eller ett företag, av en potentiell, faktiskt eller tidigare konsument där 

kommentaren med stor räckvidd har tillgängliggjorts via Internet. Några år tidigare hade Buhalis 

och Law (2008) noterat att review-sajter och liknande virtuella samhällen hade börjat få ökat 

inflytande än både nära relationer och marknadsbudskap från konsumenten i fråga. Buhalis och 

Law (2008) hade alltså identifierat en trend att konsumenter hade större benägenhet att tro på 

människor, med vilka de hade ingen eller liten relation, i högre utsträckning. I en studie från 2014 

(M. Anderson, 2014) uppger 88 procent att de har läst recensioner på Internet innan de har tagit 

ett beslut. Så många som 85 procent säger sig ha läst fler än tio recensioner innan de tog ett 

beslut. 7 procent sade sig läsa fler än 20 recensioner, att jämföra med 2013 då 2 procent sade sig 

läsa fler än 20 recensioner. Det är alltså tydligt att sociala medier och review-sajter påverkar 

gästers bokningsbeteende (C.K. Anderson, 2012). Detta skifte i vad som avgör en konsuments 

beslut har fått stora konsekvenser på hotellindustrin (Ye, Law och Gu, 2009): Innehållet i 

recensioner kan alltså få stor påverkan på framtida hotellbokningar.    

 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Early Adopters Early Adopters Early Adopters Early Adopters     

I Everett M Rogers (2003) studier inom innovation finner han att populationen har olika lätt för att 

ta till sig nya innovationer. De personer som tidigt anammar nya idéer och ofta betraktas som 

opinionsledare i sitt sammanhang kallar han för Early Adopters. Personer inom denna kategori 

tyglar sin osäkerhet kring en idé eller innovation genom att anamma den. Dessa är personer, hos 

vilka andra personer i populationen söker råd och information. I Rogers kategorisering av 

innovation definierar han 13,5 procent av befolkningen som Early Adopters.         
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3.5.3.5.3.5.3.5. Den decentraliserade organisationen Den decentraliserade organisationen Den decentraliserade organisationen Den decentraliserade organisationen     

I en decentraliserad organisation har makten flyttats neråt i hierarkin och anställda har större 

befogenheter och beslutsmakt i fråga om arbetssituation och arbete (Mintzberg, 1983). I Nordic 

Choice Hotels kontext innebär detta att beslutsmyndigheten har flyttats ner till hotellen från 

centralstab. Det betyder att decentraliseringen också i detta fall är geografisk.  

Kates och Galbraith (2007) menar att decentralisering öppnar upp för flexibilitet, kreativitet och 

innovation. De menar vidare att decentralisering ger större förutsättningar till att dra nytta av lokal 

kunskap och lokal marknad. Detta är en av de grundläggande orsakerna varför Nordic Choice 

Hotels, till skillnad från några av sina konkurrerande aktörer, exempelvis Scandic Hotels, har valt en 

mer decentraliserad modell. 

 

Det är, enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) ovanligt att finna en helt renodlad form av 

centralisering eller decentralisering. Detta ser vi även hos Nordic Choice Hotels, som i många 

avseenden har en kombination, där vissa beslut är decentraliserade, medan andra övergripande 

strategier fortfarande ligger hos den centrala staben. Det hade naturligtvis varit intressant att 

fördjupa sig vidare i detta kring vilka konsekvenser den decentraliserade modellen har för Nordic 

Choice Hotels. Det vore även intressant att reflektera kring huruvida decentraliseringen är bra eller 

dåligt för organisationen av sociala medier Denna studie tar sig inte an detta, då det ligger utanför 

problemställningen som sådan. I denna studie stannar vi vid att Nordic Choice Hotels är en 

decentraliserad organisation, i syfte att definiera kontexten.  

 

Det skall samtidigt poängteras att sociala medier som fenomen till viss del också har 

decentraliserat makten (Lundgren med flera, 2012). Med de nya mediernas intågande har de 

geografiska avgränsningarna förflyttats, andra röster än makthavande journalister och politiker har 

nu möjligheten att ge sin syn på saken och till och med dominera debatten. 

    

 

3.6.3.6.3.6.3.6. TripAdvisor TripAdvisor TripAdvisor TripAdvisor     

TripAdvisor grundades år 2000 av informatikern Stephen Kaufer och Langley Steinert (Miguéns 

m.fl. 2008) och med sina 200 miljoner gästrecensioner och fler än 890 000 hotell listade är det ett 

av Internets största review-sajter (Vanderbilt, 2015). Sajten har mer än 60 miljoner unika besökare 

varje månad. TripAdvisor’s ursprungsidé var att uppmuntra besökarna att hänvisa till researtiklar 

runtom på Internet. Ganska snart upptäckte företaget att det var besökarnas kommentarer som 

drev trafik, snarare än utlänkningar. Därmed justerade TripAdvisor sitt fokus till att uppmuntra 

besökare att publicera recensioner, det vill säga att uppdatera och tillgängliggöra fräscht och 

autentiskt innehåll som inte kostade företaget någonting att producera (Bussgang, 2012).  

Konsumentforskaren Henry Harteveldt (i Vanderbilt, 2015) hävdar att TripAdvisor och övriga 

review-sajter har förändrat konsumenters metod att välja hotell och dess förväntningar på 

hotellen. Mest av allt har information om hotell blivit mer transparent och tillgänglig. En studie 

från Cornell-universitetet (Anderson, 2012) kan visa till att ett hotells så kallade RevPAR, det vill 

säga Revenue per available room stiger med 1,4 procent för varje procentenhet som hotellets 
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betyg på en review-sajt stiger. Studien visar också att review-sajter är vanligaste nämnda faktor 

som konsumenter uppger vid beslut kring val av hotell. 

 

Algoritmen till TripAdvisor’s rankning är noga skyddad av företaget och justeras sannolikt över tid, 

men kvalitet, kvantitet och aktualitet på konsumenternas recensioner kan antas vara de tre 

faktorer som ingår i algoritmen (Vanderbilt, 2015).  

 

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta objektiva studier som visar till effekten av 

recensioner på Internet. TripAdvisor är ett kommersiellt bolag med ett egetintresse i att hålla 

kritiska studier borta från sitt domän. Den mest transparenta studien jag kan finna ar en studie 

genomförd av Atmosphere Research Group (2015). Enligt denna ökar sannolikheten för att ett 

hotell får bokningar med 20 procent om hotellet konsekvent svarar på konsumenternas 

recensioner. I studien framgick det att hotell engagerar sig mer i sitt eget innehåll på TripAdvisor, 

såsom att svara på recensioner samt hålla informationen om hotellet uppdaterad, hade fler 

sidbesök, högre ranking och högre intäkter på TripAdvisor’s intäktsdrivande produkter, såsom den 

så kallade Business Listings. Studien visade också att hotell som aktivt övervakar och analyserar 

recensioner, samt implementerar eventuella förbättringar som en följd av detta, hade nöjdare 

gäster och över tid bättre recensioner, vilket i sin tur bidrar till högre synlighet och ökade intäkter. 

Slutligen visade studien att hotell som på olika sätt uppmuntrar sina gäster att skriva recensioner 

också hade en bidragande effekt till positiva resultat.      

3.7.3.7.3.7.3.7. TripAdvisor som mediumTripAdvisor som mediumTripAdvisor som mediumTripAdvisor som medium    

TripAdvisor var alltså ursprungligen en sajt med syfte att samla och dela information om 

resedestinationer, hotell, restauranger och liknande. I sitt startskede var TripAdvisor ett slags 

behållare för innehåll som fanns tillgängligt på andra sajter. Så småningom kom alltså användarnas 

recensioner att stå i centrum, vilket innebär att sajten idag kan definieras som ett digitalt, socialt 

nätverk. Camilla Vásquez (2015:11) definierar TripAdvisor som ett ”textbaserat, asynkront och som 

regel anonymt, datormedierat medium”. Utifrån Sternes (2010) definition på sociala medier torde 

definitionen vara enkel: det är en review-sajt, liknande Amazon.com, där besökaren har möjlighet 

att jämföra olika produkter baserat på andra besökares upplevelser, samt i text och bild beskriva 

sina egna.   

 

Ett socialt nätverk är, enligt Miguéns med flera (2008) ett digitalt samhälle där människor med 

gemensamma intressen delar information. Det digitala samhället i fråga skall möjliggöra en eller 

flera former för interaktion. TripAdvisor är alltså ett socialt nätverk där människor har möjlighet 

att, i text och i bild, dela sina upplevelser från ett hotell eller från en destination. Det betyder att 

och en och samma person kan vara mottagare och avsändare, publicist och konsument. Rizer och 

Jurgenson (2010) definierar dessa prosumers. Prosumers är individer som skapar värde för företag, 

utan att få lön. TripAdvisor som aktör är egentligen bara avsändare i fråga om varumärke och 

fungerar främst som facilitator av den digitala kommunikationen. Vásquez (2015) betonar 

emellertid att användarna på TripAdvisor har en svagare, social länk mellan varandra än andra 

sociala medier, exempelvis på Facebook. Robert Kozinet (2010) hävdar att det beror på att 

TripAdvisor, i likhet med de flesta andra Review-sajter, fokuserar på informationen snarare än 
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relationen. Med det sagt, menar Vásquez (2015), att den relationella aspekten fortfarande i allra 

högsta grad är närvarande.    

 

Teorin kring att nya medier har större volym, räckvidd och hastighet blir särskilt framträdande när 

vi studerar TripAdvisor: Dess 52 miljoner recensioner talar för volymen. Det som kanske är allra 

mest intressant är räckvidden: ett klagomål som tidigare gick från gäst till hotellanställd vid 

receptionsdisken och i bästa fall nådde hotellets ledning, kan genom TripAdvisor bli föremål och 

tillgängligt för en global publik, som överväger boende i just den regionen i vilket hotellet befinner 

sig (Vanderbilt, 2015). 

 

Denna enorma volym av transparent information, har å ena sida förändrat konsumenters 

beslutfattande i fråga om resebokning (Miguéns m.fl, 2008). Samtidigt är volymen så stor att det i 

det närmaste blir oöverskådligt (Vanderbilt, 2015).  

3.8.3.8.3.8.3.8. TripAdvisor och den sociala interaktionenTripAdvisor och den sociala interaktionenTripAdvisor och den sociala interaktionenTripAdvisor och den sociala interaktionen    

Social interaktion på sociala medier, såsom Facebook, tar utgångspunkt i själva relationen. 

Kommunikation är möjlig för att två aktörer har en relation, i Facebook’s värld att en aktör 

accepterar en vänförfrågan. Historiskt sett var detta olikt Review-sajter, såsom TripAdvisor, där 

utbyte av information inte krävde någon tidigare relationell referens  (Miguéns m.fl, 2008). Den 

stora volymen av recensioner på TripAdvisor har emellertid bidragit till att TripAdvisor har 

utvecklat och raffinerat presentationen av data. Det är numer möjligt för användare att koppla upp 

sig på TripAdvisor genom sin facebookprofil. Recensionerna på TripAdvisor kan därigenom 

personaliseras, vilket betyder att recensioner skrivna av personer som besökaren har en relation 

till visas överst (Vanderbilt, 2015).      

 

Skiljelinjen mellan sociala medier, digitala samhällen baserade på intressen och övriga sajter har 

uppenbarligen suddats ut. Skiljelinjen mellan socialt och digitalt existerar egentligen inte längre 

och det är heller inte längre intressant att prata om någon skiljelinje. Kommunikation via internet 

är inte längre enkelriktad, oavsett vilken sajt vi pratar om.  

4.4.4.4. Bakgrund: Nordic Choice HotelsBakgrund: Nordic Choice HotelsBakgrund: Nordic Choice HotelsBakgrund: Nordic Choice Hotels    

De tre hotellen som studeras i denna studie tillhör koncernen Nordic Choice Hotels. Nordic Choice 

Hotels är en hotellkoncern med 187 hotell (februari 2016) i Norge, Sverige, Danmark, Lettland och 

Litauen. Dess ägare, Petter Anker Stordalen, har ett så kallat franchise-avtal med den 

internationella kedjan Choice Internationals, i syfte att kunna använda dess varumärken. 

Hotellkoncernens varumärken är Clarion Hotel, Quality Hotel och Comfort Hotel. Clarion Hotel 

sammanslogs i november 2015 med varumärket Clarion Collection, vars namn fortfarande 

används. Även Quality Hotel sammanslogs i november 2015 med Quality Hotel & Resort, vars 

namn inte längre används. Comfort Hotel sammanslogs med Comfort Hotel Xpress, ett varumärke 

som fortfarande används. Utöver Quality Hotel, Clarion Hotel och Comfort Hotel ingår 15 så 

kallade fristående hotell i kedjan. Dessa opererar med sitt eget varumärke och går under 

samlingsnamnet Nordic Hotels & Resort.  
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4.1.4.1.4.1.4.1. SSSSociala medier på Nordic Choice Hotelsociala medier på Nordic Choice Hotelsociala medier på Nordic Choice Hotelsociala medier på Nordic Choice Hotels    

På Nordic Choice Hotels har varje hotell myndighet att själva beslut i vilka kanaler de anser att de 

bör vara. Riktlinjer är emellertid definierade centralt och varje hotell åtar sig att följa dessa för den 

respektive kanalen när de upprättar ett konto.  

 

Trots handlingsfrihet anger de sociala kanalerna premisser som gör det oundvikligt för hotellen att 

välja bort vissa kanaler. Detta gäller primärt TripAdvisor, där hotellen befinner sig vare sig de vill 

eller inte. De centrala riktlinjerna kräver också att hotellet har en närvaro på Facebook.  

I februari 2016 har Nordic Choice Hotels hotell totalt 188 konton på Facebook, 188 konton på 

TripAdvisor, 188 konton i Google+, 74 konton i Twitter och 150 konton på Instagram. I denna 

kartläggning är det enbart hotellens konton som avses. Kartläggningen omfattar inte eventuella 

konton på hotellens respektive restauranger, barer eller liknande.  

 

Facebook är, i volym och räckvidd betraktat, den största kanalen av de sociala medierna. Antalet 

följare på hotellnivå hos Nordic Choice Hotels, undantaget restaurang- och bar-konton, är i 

februari 2016, strax över 600 000 och antalet incheckningar på facebook och instagram är över 13 

miljoner totalt.  Figur 1 visar antalet följare och incheckningar på Facebook fördelat per kedja inom 

koncernen.    

 
Figur 1. Översikt som visar Nordic Choice Hotels följare och incheckningar på Facebook.   

 

Kompetens och resurser varierar på hotellen, sedan det är upp till det enskilda hotellet att avsätta 

till och tillägna resurser digital och sociala kommunikation. På 39 av hotellen finns det en person 

som helt eller delvis har fått i uppgift att aktivt följa upp, förvalta och utvärdera de sociala 

kanalerna i enlighet med de centrala riktlinjer som definierats. Vilken roll eller funktion personen 

som är ansvarig för sociala medier har varierar från hotell till hotell: det kan vara en receptionist, 

en säljare eller ibland rentav en marknadskoordinator. Den digitala kompetensen dem emellan 

varierar också i stor grad.     
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4.2.4.2.4.2.4.2. Tripadvisor på Nordic Choice Hotels Tripadvisor på Nordic Choice Hotels Tripadvisor på Nordic Choice Hotels Tripadvisor på Nordic Choice Hotels     

 

Varje månad skrivs i snitt 2000 recensioner om ett hotell som tillhör Nordic Choice Hotels på 

TripAdvisor. Antalet recensioner ökar under sommarmånaderna då leisure-trafiken från icke-

skandinaviska resenärer ökar. Förvaltning av kanalen TripAdvisor skiljer sig från de övriga 

kanalerna: här är det som regel antingen en hotellchef eller hotelldirektör, receptionsansvarig eller 

så kallad relation manager som har ansvaret för att besvara kommentarer. I de centrala riktlinjerna 

som har definierats på hotellen har den grundläggande och den absolut första principen varit att i 

sociala medier huvudsakligen bedriva gästdialog. Eftersom alla hotell existerar på TripAdvisor är 

den första regeln att svara gästers feedback där. Det strategiska arbetet med detta startade i 

februari 2015. Då låg svarsration på TripAdvisor för Nordic Choice Hotels på 48 procent. I februari 

2016 svarar 93 procent av alla hotell i koncernen på TripAdvisor. Figur 2 visar andelen hotell som 

svarar på TripAdvisor och förändringen över tid.   

 
Figur 2. Översikt över svarsration på TripAdvisor över tid för Nordic Choice Hotels.  

       

5.5.5.5. Tidigare forskning Tidigare forskning Tidigare forskning Tidigare forskning     

e flesta studier som gjorts på TripAdvisor härstammar från forskning inom turism 

(Vásquez, 2015). Flertalet av dessa studier fokuserar på relationen mellan kvaliteten på ett 

hotell och gästens upplevelse. Vásquez nämner bland andra Briggs med flera (2007), 

Chung och Buhalis (2008), Cunningham med flera (2010), Ekiz med flera (2012), Miguéns med flera 

(2008, 2010), Ricci och Wietsma (2006), Tuominen (2011) och Whithead (2011). Flera studier ser 

även på relationen mellan ett hotells omsättning och andelen positiva recensioner på TripAdvisor 

(C.K. Anderson, 2012). Inom IT-området, menar Vásquez (2015), förekommer studier med 

intention om att organisera innehållet i recensioner genom att finna metoder att automatiskt 

sortera innehåll i variabler som exempelvis ”positivt” och ”negativt”. Studier som har koncentrerat 

sig på detta är genomförda av bland andra Ott med flera (2011), Wu med flera (2010) och Yoo och 

Gretzel (2009).     

5.1.5.1.5.1.5.1. Vem skriver recensioner och varför?   Vem skriver recensioner och varför?   Vem skriver recensioner och varför?   Vem skriver recensioner och varför?       

Det har gjorts många försök att identifiera varför människor väljer recensera upplevelser, 

produkter och liknande. Henning-Thurau med flera (2004) har identifierat en rad motiv som kan 

vara bakomliggande:  

1. Altruistiska motiv: För att bidra med hjälp till andra konsumenter  

2. Som en önskan att vilja hjälpa företaget  

3. För att erhålla sociala förmåner som följer med att man är aktiv på en Reviewsajt  

D
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4. För att förändra och förbättra en tjänst, ett hotell eller en produkt  

5. För att få positiv bekräftelse och erhålla status som en expert inom ett givet område 

6. För premier från Review-sajten  

7. För att kunna tillhandahålla ytterligare information från andra konsumenter  

8. Som ett sätt att adressera sina negativa upplevelser, i synnerhet om konsumenten inte 

kunnat nå företaget som avses  

9. Som ett sätt att få utlopp för negativa upplevelser  

10. Som ett sätt att organisera sina känslor inför en positiv eller negativ upplevelse    

 

Det sjätte motivet i listan, premier från review-sajten gäller inte TripAdvisor. De enda premier som 

kan erhållas på TripAdvisor är de sociala förmåner, såsom digitala belöningar som legitimerar 

konsumentens status. Efter ett visst antal recenssioner kan man exempelvis bli tilldelad epitetet 

”expert”.  

5.2.5.2.5.2.5.2. KvantitativtKvantitativtKvantitativtKvantitativt    och kvalitativtoch kvalitativtoch kvalitativtoch kvalitativt    innehåll i TripAdvisor innehåll i TripAdvisor innehåll i TripAdvisor innehåll i TripAdvisor     

Lingvisten Camilla Vásquez (2014, 2015) har gjort flera studier på review-sajter och fokuserat på 

både kvalitativa och kvantitativa innehållsanalyser. I likhet med många andra samhällsvetare, 

exempelvis Benwell och Stokoe (2006), betonar hon att vi idag har fler än en social identitet och 

när vi skapar och utformar våra identiteter spelar språket en central roll. Detta blir i allra högsta 

grad intressant när vi studerar digitala miljöer; även om stora mängder av det innehåll vi publicerar 

på Internet är visuellt, betonar Vásquez (2015) i likhet med flera andra forskare: Internet är buret 

av text och när vi bygger våra digitala identiteter sker detta primärt genom text. Internetforskaren 

Ruth Page (2012:17) skriver: “Online interaction primarily takes place by means of discourse: text 

that is created by its participants.”  

 

En orsak till att vi kan skapa fler än en social identitet på digitala plattformar är möjligheten till att 

vara anonym (Vásquez, 2015). Samtidigt ser Vásquez (2015) att i diskursen på review-sajter spelar 

identiteten till recensenten stor roll för att läsaren skall kunna betrakta recensentens åsikter som 

betydelsefulla eller inte. När en mottagare läser en recension kommer han att fråga sig själv 

(Vásquez, 2015:56): ”How similar are this person’s needs, values and circumstances to my own?”   

Vidare beskriver Vásquez (2015) att recensenter, medvetet eller omedvetet, avslöjar olika stor 

grad av personlig information i recensionen. Kring denna personliga information har hon genom 

sin forskning utvecklat en taxonomi med tre breda kategorier:  

1) Traditionell, demografisk information 

2) Nyare livsstilsorienterad information  

3) Information kopplad till situationsbetingad identitet  

 

I den första kategorin, demografisk information, ingår ålder, relationer, kön, religion, etnicitet, yrke 

och civil status. De gånger dessa förekommer, har recensenten gärna angivit dem explicit i texten. 

Den i särklass vanligaste typen av information som nämns är andra relationer, exempelvis ”min 

far”, ”min man” och så vidare. Detta är intressant, menar Vásquez (2015), eftersom den digitala 

identiteten på en review-sajt som regel är anonym. Ändå väljer alltså recensenten, medvetet eller 

omedvetet, att inkludera sina analoga relationer och ”verkligheten” in i den digitala diskursen. 
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Vásquez (2015) ser att omnämnandet av andra relationer tjänar flera syften: dels kan det ge 

omdömet starkare validitet. 

 

I kategorin med information som avser livsstil ingår livsstil och hobbyer, tycke och smak, utseende 

och fysiska attribut samt personlighet. Denna information säger något om mer om recensenten, 

om vem hen är. Detta ger läsaren möjlighet att få inblick i recensentens subjektiva perspektiv. I 

denna kategori är det livsstil och hobby i särklass den största, och i reviewsajtens diskurs kan det 

exempelvis illustreras med att recensenten beskriver hur denne spelade golf varje morgon under 

sin semester.  

 

I den tredje kategorin som avser situationsbetingad information finner vi att recensenten, explicit 

eller implicit, uppger sin egen grad av expertis på ett visst område, en produkt eller en destination. 

Vásquez (2015) indelar denna kategori i: expert, icke-expert, icke-klagare, novis och frekvent 

recensent. Inom denna kategori är det i särklass mest information inom kategorin ”expert”, alltså 

som lyfter fram recensenten som en expert. I en studie som Pinch och Kesler (2011) genomförde, 

framgick det att en bra recension identifieras av att recensenten kan intyga sin kännedom och 

expertis om produkten. Detta kan, enigt Vásquez (2015), föregå på olika sätt: dels kan recensenten 

visa till antalet produkter av det samma slaget som denne redan har köpt, eller visa till sin 

erfarenhet, exempelvis ”detta är femte gången jag besöker Paris”. Recensenten kan också intyga 

sin expertis genom att använda en viss typ av terminologi. Recensenten som ska recensera an 

yoga-matta, fyller hela sin recension med typiska yoga-begrepp. Kommunikationsforskaren 

Otterbacher (2011) identifierade att mer än 25 procent av alla digitala recensioner innehåller 

information som visar till någon form av expertis. Detsamma proportionerna finner även Vásquez 

(2015) i sin studie. Expertis kan uttryckas både implicit och explicit i recensioner, menar Vásquez 

(2015). Många gånger lägger recensenten ut ledtrådar som konstruerar en expertis; ”jag har lagat 

italiensk mat de sista tjugo åren”.  

 

I sin studie om konstruktion av identitet i review-sajter lägger Vásquez (2015) fokus på den grupp 

som också, direkt eller indirekt, visar till sin icke-expertis i sina recensioner. Det kan vara uttryck 

såsom ”Jag är ingen expert men jag vet vad som funkar för mig” eller ”Detta var min första gång i 

Italien”. Vásquez hävdar att detta faktiskt ökar trovärdigheten till recensenten. Det kan också 

tänkas att läsare, som regel inte identifierar som experter, och därför sannolikt identifierar sig mer 

med dessa recensenter. Det händer även att recensenter presenterar sig som noviser som just 

recensent. ”Jag har aldrig tidigare skrivit en recension, men denna produkt kräver faktiskt en” eller 

”jag är snarare den som läser recensioner”. Återigen kan detta få läsaren att lättare kunna 

identifiera sig med recensenten och därmed underbygga viljan att lyssna på recensenten.  

 

I en av sina studier som fokuserade enbart på TripAdvisor studerade Vásquez (2014) negativa 

recensioner. I denna studie identifierade hon en grupp som hon kalla non complainers. Denna 

grupp annonserade på olika sätt att klaga som aktivitet var något de inte tillskrev sin identitet: ”Jag 

är en som inte vanligtvis klagar”.  Det har visat sig, menar Vásquez (2014) att metoden är effektiv 

för att höja sin egen trovärdighet. Det är alltså på dessa vis som Vásquez och många fler klarar att 

beskriva att digital identitet skapas, medvetet eller omedvetet, genom text.  
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5.3.5.3.5.3.5.3. Vad gör läsare med informationen på reviewVad gör läsare med informationen på reviewVad gör läsare med informationen på reviewVad gör läsare med informationen på review----sajter?    sajter?    sajter?    sajter?        

Genom sina diskursanalytiska studier om review-sajter fastslår Vásquez (2014 och 2015) att läsare 

tenderar att lyssna mer på information skriven av recensenter de kan identifiera sig med och som 

de upplever sig mer lika som. Vi tenderar alltså att värdera information av recensenter vars 

demografi, livsstil och livsval påminner mer om vår egen. I sin tidigare studie upptäcker Vásquez 

(2014) att recensenter som tidigare hade läst dåliga recensioner ändå hade valt att bo på det 

hotellet.  
 

My boyfriend and I read every single review for hotels in Dublin and decided 

that this hotel sounded fine and that the noise could not possibly be as bad as 

people said it was. After all, we are in our early 20s and want to go out at 

night. [Tripadvisor, i Vasquez, 2015:79]        

 

Vásquez gör i detta exempel analysen att recensenten identifierar sig som ung (ålder), som går på 

kvällen (livsstil) och vid läsandet av tidigare recensioner av detta hotell kan vi anta att recensenten 

inte kunnat identifiera sig med de som skrivit recensionerna.   

5.4.5.4.5.4.5.4. Om intertextualitet och TripAdvisor Om intertextualitet och TripAdvisor Om intertextualitet och TripAdvisor Om intertextualitet och TripAdvisor     

Intertextualitet handlar om relationen mellan en text och en annan (Fiske, 1997). Det går också an 

att säga att all text, muntlig eller skriftlig, existerar i relation till andra texter. Intertextualitet 

handlar därför också i stor grad om att konstruera betydelse. I kontexten review-sajter 

förekommer intertextualitet vanligen när en recensent refererar till tidigare recensioner. Ibland 

förekommer det till och med att en recensent hänvisar till en recension som publicerats tidigare: 

”Som personen xyz tidigare redan har sagt…” (Vasquez, 2015)  

5.5.5.5.5.5.5.5. Digitala narrativ på TripAdvisor Digitala narrativ på TripAdvisor Digitala narrativ på TripAdvisor Digitala narrativ på TripAdvisor     

Det är ett vanligt förekommande och mänskligt fenomen att strukturera våra erfarenheter utifrån 

en historia. Michael Bamberg (2007:3) skriver att “Narratives are pre-exsting templates that carry 

social, cultural and communcal meaning”.  

 

Varje recension på en review-sajt berättar en egen personlig historia, skriver Vásquez (2012). I en 

av sina tidigare studier upptäckte hon att i synnerhet negativa hotellupplevelser var paketerade i 

form av en historia. I sin analys har hon analyserat recensionerna efter följande narrativa struktur:  

a) Abstract: det som sammanfattar upplevelsen   

b) Orientering: det som beskriver upplevelsen   

c) Komplicerande händelse: det som gjorde upplevelsen negativ   

d) Upplösning: Det som händelsen slutade med   

e) Coda: Det positiva i historien  

 

5.6.5.6.5.6.5.6. Om tillförlitlighetOm tillförlitlighetOm tillförlitlighetOm tillförlitlighet    och trovärdighetoch trovärdighetoch trovärdighetoch trovärdighet    på Internetpå Internetpå Internetpå Internet            

Eftersom relationen mellan avsändare och mottagare på en review-sajt är svagare än relationen 

dem emllan i traditionell Word of Mouth, har mycket forskning på området tagit sig an 

problemställningar kring tillförlitlighet och trovärdighet på Internet.  Hur trovärdig uppfattar 

mottagaren budskapet från en okänd avsändare på en review-sajt? Flera studier visar att flertalet 

har större tilltro till Online Word of Mouth än till Word of Mouth. Det finns flera orsaker till detta, 
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bland annat bidrar kvantiteten på positiva recensioner till att en konsument bedömer 

informationen som tillförlitlig (Goldsmit, Litvin och Pan, 2008). Konsistensen i innehållet 

recensionerna emellan påverkar alltså: om det är fler än en recensent som påtalar det samma, 

kommer trovärdigheten att öka. 

 

Tillförlitgheten på Internet är också omdskuterad särskilt med tanke på att vem som helst ges 

utrymme att publicera, redigera och editera. Lovink och Tkacz (2011) reflekterar över om vi fallit 

offer för en viss form för amatördyrkan. De lyfter det digitala och redigerbara uppslagsverket 

Wikipedia som ett exempel, där läsare har möjlighet att editera texten. I takt med att volymen av 

information ökar, ökar komplexiteten och desto större blir mottagarens behov för att förenkla och 

skala bort. Detta kallas i teorin för framing (Lischinsky, i Lindgren, 2012).  

 

I sina kvantitativa studier på området slår Vasquez (2015) fast att mindre än 1 procent bär drag av 

att vara falska recensioner. Det samma gäller studier som har sett på redigeringskrigen på 

Wikipedia: i den stora volymen av innehåll är antalet artiklar som kan vara falska mikroskopiskt 

liten (Sumi med flera, 2011). Karakteristik som kan vara tecken på att en recension på TripAdvisor 

är falsk är, enligt Vasquez 2015), en recension som är generisk eller vag i sin beskrivning, i 

synnerhet när den är kopplad till antingen mycket högt eller mycket lågt betyg. I ett slags 

framingprocess på TripAdvisor kommer besökaren att filtrera innehåll som besökaren uppfattar 

som skräp eller falskt.    
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6.6.6.6. MetoMetoMetoMetod och d och d och d och materialmaterialmaterialmaterial        

 

1. Vilken betydelse kan en review-sajt, såsom TripAdvisor, ha för organisationer?    

2. Hur responderar hotellen på TripAdvisor i praktiken?   

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Ansats Ansats Ansats Ansats och val av metod och val av metod och val av metod och val av metod     

enna studie kommer att genomföras med hjälp av två analysintrument: Kvalitativa 

informantintervjuer följt av en kvalitativ textanalys av hotellens kommunikation på 

TripAdvisor. 

  

Det finns en stor orsak varför jag väljer en kvalitativ ansats till denna studie: området som jag 

önskar att studera är fortfarande nytt, men fältet är som vi tidigare sett, relativt 

utforskat(McCracken, 1988). Det är emellertid intressant att det saknas ett slags infrån-perspektiv; 

Jag önskar att bidra till befintlig forskning genom att studera fenomenet    inifråninifråninifråninifrån hotellbranschen.  

Psykologen Einar Kvale skriver att den kvalitativa forskningsintervjun hjälper oss att ”erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld” (Kvale 1997:13). Jag har en förhoppning om att 

samtalsintervjuer med informanter inom hotellbranschen kan komplettera befintlig forskning med 

sina ”sanningar”, eller i alla fall sina perspektiv på området. Fördelen med informantintervjuer är 

att de öppnar upp för interaktion och dialog mellan forskare och informant,vilket kan bidra till nya 

perspektiv på tidigare forskning (Esaiasson med flera, 2012). 

 

Dessutom har jag valt att genomföra en informantintervju med en centralt placerad källa inom den 

digitala kommunikationsbranschen. Detta gör jag för att komplettera studien med en röst även 

utanför hotellbranschen.  

 

För att besvara den andra frågeställningen kommer jag att använda mig av en kvalitativ textanalys 

där jag studerar hotellens svar på recensioner på TripAdvisor. Kvalitativ innehållsanalys är ett 

systematiskt sätt att tolka kommunikativt innehåll, såsom text, bild, ljud eller rörlig bild på ett sätt 

som ger ett teoretiskt underlag för att bland annat kunna identifiera trender över tid (Williams 

med flera, 1988). Kvalitativ innehållsanalys är nyttig för två sorters frågeställningar: de som handlar 

om att systematisera innehåll och de som handlar om att kritisk granska innehåll (Esaiasson med 

flera, 2012). I min studie avser jag att systematisera systematisera systematisera systematisera hotellen svar i TripAdvisor, i syfte att söka finna 

strukturen och identifiera vilken verkligehet hotellen skapar genom sina svar. Här handlar det om 

att försöka klassificera innehållet i de olika texterna.  

 

Peter Cassirer (2015) skriver att när man ska analysera text är det viktigt att man är väl förtrogen 

med den. Han föreslår därför att man helst ska läsa texten fler än en gång. Han föreslår vidare att 

det är att föredra att använda sig av en mall, i alla fall de första gångerna man genomför en analys.    

Ett lämpligt sätt att genomföra en kvalitativ textanalys på är att ställa en rad frågor till den text 

man önskar analysera (Esaiasson med flera, 2012). Den frågemall jag har utformat för textanalysen 

D
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tar utgångspunkt i den tidigare forskning jag har redogjort för, i synnerhet Vásquez (2015) tidigare 

studier. Frågorna kommer dels att ta utgångspunkt i hennes systematik som hon har identifierat 

för informationen i recensioner på review-sajter, men översatt till hotellens realitet. Därefter 

kommer jag att använda hennes metod för struktur av narrativ. Slutligen försöker jag att hitta spår 

av intertextualitet.    

 

6.2.6.2.6.2.6.2. MaterialMaterialMaterialMaterial    

För denna studie har jag valt ut tre hotell som blir föremål för analysen. Jag har valt att genomföra 

samtalsintervjuer med tre hotellanställda, närmare bestämt tre hotelldirektörer, inom koncernen 

Nordic Choice Hotels.  Dessa har aktivt arbetat med hotellets digitala kommunikation och framför 

allt med att svara på TripAdvisor i många år. Min tidigare kunskap om alla hotellen inom koncernen 

har givit mig möjlighet att vända mig direkt till hotell som jag vet har ett aktivt förhållande till 

digital kommunikation och som har arbetat med bland annat recensioner på TripAdvisor under en 

längre tid. Hotelldirektörerna är födda mellan åren 1971 och 1982. De två första är kvinnor, den 

senare är en man. De tre hotellen ligger i Norge och i olika städer. Det är två olika kedjor som 

representeras, och hotellen har varierande produkter.   

 

Den digitale experten utanför hotellbranschen som jag har utvalt är en person som jag sedan 

tidigare vet har mycket insikt och erfarenhet om digital kommunikation. Det är en källa som 

förvisso är placerad utanför hotellbranschen, men som fortfarande arbetar med den.    

 

Jag har valt att genomföra den kvalitativa innehållsanalysen på dessa hotelldirektörers svar på 

dessa tre hotell på TripAdvisor. Jag anser därmed att vi kan får ett djup och en röd tråd i studien. 

Jag har läst igenom och tolka hotellens samtliga svar på recensioner mellan perioden augusti 2015 

och maj 2016. Det totala antalet recensioner och svar som lästes igenom var 450 stycken.   

      

6.3.6.3.6.3.6.3. IntervjuguideIntervjuguideIntervjuguideIntervjuguide    

Tematiken i intervjuguiderna är uppbyggda kring den teori som jag tidigare har redogjort för, 

sedan jag anser att det är den bästa metoden att knyta an till frågeställningarna. Intervjuguide 1 

[Appendix 11.1] avser den intervjuguide som skall tillämpades på samtalsintervjun med den 

digitale experten utanför hotellbranschen. Intervjuguide 2 [Appendix 11.2] avser den intervjuguide 

som tillämpades på samtalsintervjun med informanterna inom hotellbranschen. Även dessa inleds 

med en introduktion och bakgrund till studien. 

 

Intervjuerna inleddes med att jag förklarade uppläggningen av intervjun. Den intervjuade blev 

informerad om att samtalet spelades in, den intervjuade fick också information att intervjun skulle 

komma att bli anonymiserad. Jag meddelade intervjuns längd och uppläggning. 

 

I intervjun med hotelldirektörerna ingick tre teman:  

• Konvergenskulturen. Konvergenskulturen. Konvergenskulturen. Konvergenskulturen. Informanterna ombads att berätta om sig själva, sina arbetsuppgifter, 

om hur länge han hade arbetat i branschen och hur de upplevde när Internet kom till 
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hotellet. De ombads även berätta om de största utmaningarna med Internet. De fick också 

berätta om sitt första möte med TripAdvisor.     

• Organisationen. Organisationen. Organisationen. Organisationen. Informanterna ombads berätta om vilka direkta konsekvenser de såg 

Internet och TripAdvisor har fått för deras organisation. De tillfrågades om organisation 

knuten kring TripAdvisor och hur många i organisationen som svarar.    

• Att svara på recensioner på Internet, framför allt på TripAdvisor.Att svara på recensioner på Internet, framför allt på TripAdvisor.Att svara på recensioner på Internet, framför allt på TripAdvisor.Att svara på recensioner på Internet, framför allt på TripAdvisor. Informanterna ombads att 

berätta hur ofta de svarar, på vilka plattformar de svarar, vilka fördelar de ser, vad som är 

svårt, vad som är roligt. De ombads att ge exempel på återkoppling som de hade gjort 

något med. De tillfrågades om de hade fått återkoppling från gäster under hotellvistelsen 

som avsåg TripAdvisor och på vilket sätt de tror att TripAdvisor kan förändra 

hotellupplevelsen för en gäst. Till sist ombads de berätta om vad de lägger vikt på när de 

svarar.       

I intervjun med den digitale experten ingick också tre teman, där de två första var de samma som i 

samtalsintervjun med hotelldirektörerna:  

a) KonvergenskulKonvergenskulKonvergenskulKonvergenskulturen.turen.turen.turen. Informanten ombads berätta om sig själv, sina arbetsuppgifter, om 

hur länge han hade arbetat i branschen och hur han upplever förändringen i 

kommunikation och marknadsföring före och efter Internet. Han ombads även berätta om 

de största utmaningarna med Internet.  

b) Organisationen.Organisationen.Organisationen.Organisationen. Informanten tillfrågades hur han tror att organisationen bäst riggar för 

konvergens och vad de största skillnader i organisationen före och efter Internet bör vara.  

c)c)c)c) Att mäta effekt. Att mäta effekt. Att mäta effekt. Att mäta effekt. Informanten tillfrågades hur han tror man bäst mäter effekten av 

TripAdvisor och digital kommunikation generellt.                 

    

6.4.6.4.6.4.6.4. Anonymisering Anonymisering Anonymisering Anonymisering     

För att anonymisera informanterna har jag tagit bort namn på orter och hotell. Jag har 

transkriberat intervjuerna till bokmål och därmed tagit bort dialektala uttryck som kan härledas till 

platser och till och med särskilda personer. Jag har också valt att ge dem fiktiva namn:  

Hotelldirektör 1: Hilde  

Hotelldirektör 2: Marte  

Hotelldirektör 3: Thomas  

Digital Informant: John    

 

6.5.6.5.6.5.6.5. Valet av informanter Valet av informanter Valet av informanter Valet av informanter     

I mitt arbete har jag haft möjligheten att lära känna majoriteten av de som arbetar med sociala och 

digitala medier ute på hotellen. De tre personer som blev föremål för denna studie är tre personer 

som tidigt i mitt arbete på olika sätt gav sig till känna. Jag kom i dialog med Hilde alldeles i starten 

av min tjänst som ansvarig för sociala medier och hon har länge fungerat som en av mina 

referenspersoner i driften. Hilde är född 1971. Marte lärde jag känna genom sina svar på 

TripAdvisor långt före jag mötte henne analogt. Hennes sätt att svara på TripAdvisor och flera av 

hennes recensioner har fått fungera som förlaga till hela koncernens guide till ”hur man svarar på 

TripAdvisor”. Marte är född 1975. Thomas är född 1982 och är i likhet med Hilde en av mina 
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referenspersoner i driften. Baserat på min förförståelse av dessa personer kan vi anta att dessa är 

att betraka som Early Adopters (Rogers, 2003).  

 

6.6.6.6.6.6.6.6. Förförståelse av situationen Förförståelse av situationen Förförståelse av situationen Förförståelse av situationen     

Inför informantintervjuer är det, enligt Esaiasson med flera (2012) viktigt att forskaren har en klar 

bild över sin egen förförståelse om situationen och fältet denne önskar att studera. Förförståelsen 

skall också tydliggöras för informanten i själva intervjun.  

 

Under mina snart två år med tät uppföljning med hotell och deras arbete med sociala och digitala 

medier har jag gjort följande observation: det finns en korrelation mellan gott arbete med sociala 

medier och gott ledarskap. Detta är enkom min observation och en hypotes, för vilken jag saknar 

tillförlitliga bevis. Men min egen förförståelse om både de hotellanställda som jag intervjuar och 

den digitala informanten är att de är duktiga ledare. Min upplevelse är att de skiljer på sitt arbete 

och sin person och jag upplever de som fyra trygga individer med stor tillit till sig själva, till sina 

produkter och till sina anställda. Det var därför inte svårt att tillfråga dem om intervjun och 

samtliga tackade ja på kort varsel och utan allt för mycket information eller bakgrund om studien.   

6.7.6.7.6.7.6.7. IntervjusituationenIntervjusituationenIntervjusituationenIntervjusituationen    

Jag tillfrågade de fyra informanterna om deltagandet via e-post. Intervjuerna med Hilde och Marte 

genomfördes via telefon och spelades in med hjälp av en mobil applikation. Intervjuerna med 

Thomas och John genomfördes i Oslo. Samtliga informerades om anonymitet. Jag var noga med att 

låta det tydligt framgå för de tre hotelldirektörerna att studien är vetenskaplig och inte skulle ha 

någon betydelse för eventuella professionella resultat. Samtliga informanter ställde sig positiva till 

intervjun. Samtalsintervjun med den digitale experten genomfördes på engelska eftersom hans 

modersmål inte är svenska eller norska.  

 

6.8.6.8.6.8.6.8. Tolkning av intervjun Tolkning av intervjun Tolkning av intervjun Tolkning av intervjun     

Tolkningen av intervjuerna har genomförts på följande vis: jag har först transkriberat intervjuerna i 

sin helhet. Därefter har jag läst igenom intervjuerna två gånger. Jag har sedan lyft ut de områden 

jag har bedömt som har koppling till den tidigare forskning jag har tagit del av. De citat som jag har 

ansett relevanta för studien har jag därefter översatt till svenska och lyft in i analysdelen.   

 

6.9.6.9.6.9.6.9. Mall för den Mall för den Mall för den Mall för den kvalitativa textanalysen kvalitativa textanalysen kvalitativa textanalysen kvalitativa textanalysen     

Den kvalitativa textanalysen genomfördes på följande vis: först läste jag igenom samtliga 

recensioner och svar från hotellen i perioden 15 augusti 2015 till 15 maj 2016. Jag gjorde detta för 

att när urvalet väl skulle ske, ville jag vara säker på att jag valde svar som kunde betraktas som 

typiska för hotellen.  På hotell 1 är det 180 recensioner, på hotell 2 är det 90 recensioner och på 

hotell 3 är det 180 recensioner. I fokus för textanalysen stod hotellens svar och det är 

informationen i dessa som har tolkats. Det betyder fortfarande att jag har läst igenom själva 

recensionerna för att kunna förstå kontexten till hotellens svar. Jag tog utgångspunkt i mallen 

nedan, och kategoriserade informationen därefter. Slutligen har jag skrivit ut exempel från 15 

recensioner som jag har bedömt som typiska för alla hotellsvar.  
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Vilken typ av Vilken typ av Vilken typ av Vilken typ av information information information information innehåller texten? innehåller texten? innehåller texten? innehåller texten?     

1. Traditionell, demografisk information 

a) Information om hotellet 

b) Information om de anställda  

c) Information om det geografiska området runt hotellet  

 

2. Livsstilsorienterad information  

a) Information om vad hotellet står för  

 

3. Data kopplat till situationsbetingad identitet 

a) Information som är kopplad omnämner hotelldirektörens eller recensentens roll på 

TripAdvisor  

b) Information som omnämner TripAdvisor och andra recensioner på TripAdvisor   

c) Information som visar till hotelldirektörens eller recensentens roll   

Därefter analyserade jag vilken historias som berättades i respektive svar. Informationen 

kategoriserades och tolkades då varje svar för sig.   

 

Vilken typ av historia berättar texten? Vilken typ av historia berättar texten? Vilken typ av historia berättar texten? Vilken typ av historia berättar texten?     

a) Hur kan svaren för de respektive hotellen sammanfattas?     

b) På vilket sätt bemöts upplevelsen?     

c) På vilket sätt bemöts det eventuellt negativa i historien?     

d) Hur byggs texten upp?     

e) Hur bemöts det eventuellt positiva i historien?     

f) Finns det spår av intertextualitet i texten? På vilket sätt?   
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7.7.7.7. Analys Analys Analys Analys och slutsatser och slutsatser och slutsatser och slutsatser     

7.1.7.1.7.1.7.1. Vilken betydelse kan Vilken betydelse kan Vilken betydelse kan Vilken betydelse kan en reviewen reviewen reviewen review----sajtsajtsajtsajt, såsom TripAdvisor, ha för , såsom TripAdvisor, ha för , såsom TripAdvisor, ha för , såsom TripAdvisor, ha för organisationerorganisationerorganisationerorganisationer?   ?   ?   ?       

 

I intervjuerna framkommer det att alla tre hotelldirektörer har hela sin karriär inom hotell- och 

restaurangbranschen. Thomas har jobbat på många ställen, både i Norge och utomlands. Tills 

alldeles nyligen var han Barception Manager, det vill säga ansvarig för receptionsområdet. På den 

hotellkedjan där han arbetar är det denna roll som har tilldelats ansvaret för TripAdvisor. Alldeles 

nyligen blev han befordrad till hotelldirektör och kommer ändå att fortsätta att ha ansvaret för 

TripAdvisor. Även Hilde och Marte har arbetat i hotellbranschen i hela sina liv. Bägge har varit med 

om att öppna flera hotell. Det är alltså ingen av dem som har en formell utbildning i varken digital 

kommunikation eller publicering.    

 

7.2.7.2.7.2.7.2. Samma bakgrund Samma bakgrund Samma bakgrund Samma bakgrund ––––    olika tillvägagångssätt olika tillvägagångssätt olika tillvägagångssätt olika tillvägagångssätt     

Dessa tre hotellanställda har alltså i stort sett samma bakgrund men de varierar i ålder. Den äldsta, 

Hilde, är född 1971, Marte är född 1975 och Thomas är född 1982. De har alla sitt eget, personliga 

förhållningssätt till Internet.  

 

Thomas upplevde Internet i tidiga år och agerar som ett slags urinvånare där. Han förstod 

storheten genom möjligheterna som chatforum medförde. Han mötte även Internet genom tidiga 

sökmotorer såsom AltaVista, något som han använde och surfade igenom utan att ”helt fatta 

grejen”.  

 

”Det startade ju med Altavista, den där sökmotorn. Man kunde söka på vad som 

helst, man fattade ju ingenting, att det ens var möjligt”.  

 

Hilde minns tydligt när Internet kom till arbetsplatsen och hon upplevde det som något som 

förenklade arbetsvardagen avsevärt och de ”gula lapparna” minskade dramatiskt. För henne 

handlade Internet i stor grad om att kunna kommunicera effektivare med omvärlden och i mindre 

grad om att inhämta information.  

 

”Första gången jag upplevde Internet och i synnerhet mejl och effekten av detta, 

det var 1997, 1998. Jag var helt fascinerad över hur effektivt man plötsligt kunde 

arbeta. Och hur lätt det var att kommunicera med andra kollegor på andra hotell. 

Och de gula lapparna började försvinna. Men webbsidor och sånt, det var inte den 

stora nyheten. Det var först och främst mejl och att man kunde hämta 

information och söka lite grann på Internet och så, men inte mycket.    

 

Detta är intressant eftersom det bekräftar det Miguéns (2008) skriver: att Internt alltid har varit ett 

socialt medium.  
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Marte har svårt att minnas tiden när Internet kom, hon menar att det kom gradvis och hon 

poängterar att hon är av den lite långsammare sorten; det tog tid innan hon gick med i Facebook. 

Hon upplever ändå att hon var tidig med att arbeta aktivt med TripAdvisor, något som hon har 

jobbat med det senaste fyra åren. Hon tror kanske att det berodde på att hon arbetade 

tillsammans med ett par yngre kollegor som tyckte att TripAdvisor var viktigt. I tolkningen av 

samtalsintervjun börjar jag fundera på om Marte faktiskt är en early adopter, utan snarare en early 

mover (Rogers, 2003).   

 

Marte har en lite mer segregerad syn på Internet. Hon är en tillfällig besökare på TripAdvisor och 

verkar uppfatta organisationen som en analog enhet, där man aktivt måste uppsöka Internet. 

Samtidigt belyser hon allvaret i verkligheten på Internet och när hon gör fotavtryck där, i detta fall 

TripAdvisor, är det med noggrant och metodiskt övervägande. Hon gör ofta efterforskningar på 

andra hotells svar på recensioner och hur de har formulerat sig.   

 

Vi ser här att ”Prosumer” (Rizer och Jurgenson, 2010) har en större betydelse i hotellbranschen: 

det är inte bara konsumenter som är hotellets prosumers. En prosumer kan vara en person inom 

företaget som egentligen har ett annat ansvarområde än just kommunikation, men ändå blivet 

given, indirekt eller direkt, uppgiften att producera innehållet å företagets vägnar (Jenkins, 2012).   

 

7.3.7.3.7.3.7.3. Upptäckten av TripAdvisor Upptäckten av TripAdvisor Upptäckten av TripAdvisor Upptäckten av TripAdvisor     

Thomas minns intåget av Tripadvisor väl. Enligt honom förändrade det hela synen på hur man 

driver hotell. Plötsligt var det gästens upplevelse som stod i fokus. Han betraktar detta paradigm 

som oundvikligt och att hotell inte längre har möjlighet att se bort från de digitala konsekvenserna.  

 

”Åh, jag minns hela stämningen. Det var ju krisstämning! Hur ska detta gå? 

TripAdvisor kommer att förgöra oss. Detta är slutet på hotellbranschen, så som vi 

förstår den. Vi trodde att nu kommer gästerna att anmäla och anklaga oss. Jag 

tror kanske att man inte trodde på sin produkt. Jag tror att man som hotell tänkte 

att ”nu kommer gästerna bara att vara negativa”. Vi förstod ju inte, detta var ju 

innan man hade ändrat tankegången om att det är gästens upplevelse, de är de 

som  bestämmer hur vi ska arbeta. Jag tror det går en skiljelinje där, för fem, sex 

år sedan. När allt detta med sociala medier och reviews och sånt kom, då var det 

plötsligt gästen som började bestämma. Och detta ser vi, vi har ju ändrat sättet vi 

sköter hotell på. Om gästerna säger ”jump”, så svarar vi ”how high”. Och det är så 

det ska vara, tänker jag också.   

    

Detta är intressant, eftersom detta är det som Merrin (2007) kallar för Media Studies 2.0, i 

realiteten. Detta är Thomas, som hotelldirektör och lekmans, sätt att beskriva detta 

paradigmskifte.   

    

TripAdvisor upptäckte Hilde först som privatperson och sedan blev hon genom sin chef, som ansåg 

detta viktigt, mer uppmärksam på fenomenet. Idag är hon en hotelldirektör som med en medveten 

strategi kring TripAdvisor sedan den dagen då hon öppnade hotellet. Det går inte en dag utan att 

hon är inom TripAdvisor och kollar, faktum är att det är där hon startar arbetsdagen.  
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För mig är TripAdvisor jätteviktigt och det är min frustration att när en gäst har 

skrivit en recension går det 24 timmar innan jag får besked via e-post. Och det är 

för lång tid för mig, så jag går ändå aktivt in på TripAdvisor varje morgon.  

 

Hilde är ansvarig för att svara på TripAdvisor och hon delegerar uppgiften till receptionsansvarig, 

men endast när det är nödvändigt. För Hilde är informationen på TripAdvisor så viktig, både om 

det är positiv eller negativ feedback, att hon alltid kommunicerar den digitala feedbacken till all 

personal i organisationen. Hon upplever negativ feedback som nyttig eftersom det bidrar till att de 

kan bli ännu bättre. 

 

För det är gästens upplevelse som står på TripAdvisor. Självklart är den subjektiv, 

men det är ju lite det som är verkligheten. Man kan framstå så mycket som man 

bara vill, men det är fortfarande den faktiska upplevelsen man kan lita mest på. 

Även om den är subjektiv.  

 

Både Thomas och Hilde menar att det har förändrat den analoga verkligheten både för honom och 

för gästen. De båda betraktar gästens ord som lag. Thomas betraktar TripAdvisor som en guldgruva 

till information och han lyfter fram aktualiteten, att vi nu mycket tidigare och omedelbart får 

tillgång på gästens meningar. Thomas säger:  

 

Kanske om du driver det enda hotellet på Nordpolen och det är där som folk 

måste bo, men om du är ett hotell som ska fungera i konkurrensen som vi har 

idag, och om du inte lyssnar på dina gäster, då kommer du ingenstans. Då vet du 

ingenting, då kommer du ingenstans. Då har du ingen kontakt med vad dina 

gäster verkligen menar.    

 

Marte närmade sig TripAdvisor långsamt men metodiskt takt: först ansåg hon att det innebar 

mycket arbete men ganska snart insåg hon vikten av det. Intervjun med henne är lite trög i starten, 

det var svårt för oss att komma till kärnan. Det är som om hotelldirektören inte har tänkt så mycket 

över detta tidigare.  

 

Jag lägger en del arbete i det även om det går fortare nu än vad det gjorde förr. 

Jag känner ju att jag trots allt lägger ut det på Internet där alla kan läsa det, och 

det blir ju med mitt namn i hela mitt liv och jag ska leva med det i hela mitt liv.  

7.4.7.4.7.4.7.4. Att svara på TripAdvisor Att svara på TripAdvisor Att svara på TripAdvisor Att svara på TripAdvisor     

När Marte började svara tog hon extern hjälp: hon frågade språkduktiga kollegor om hjälp med 

recensioner på andra språk än norska. Hon söker på andra recensioner på andra hotell för att se 

hur de svarar. När hon svarar är hon tematiskt och noggrann: hon skriver svaret i ett sparat Word-

dokument först. Det gör hon för att säkerställa att innehållet varje gång blir unikt och för att 

undvika språkliga fel. Marte försöker svara var fjortonde vecka.  

 

Jag försöker att svara på TripAdvisor var fjortonde dag. I vissa perioder är jag 

oftare inne och i andra tider, så som nu, hänger jag lite efter, det beror på 
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situationen på hotellet. Men jag har på sätt och vis alltid försökt att göra det 

mycket noggrant. Jag kopierar ju texter från Internet in på ett Word-dokument 

och så skriver jag svaret där för att försöka få mindre fel och för att försöka att 

undvika att svaren blir för lika.  

 

När Marte svarar lägger hon mycket energi på hur och hon gör även en del efterfoskningar: 

Jag jämför med andra hotell i byn, jag kollar vad de skriver och jag kollar på hotell 

i Oslo eftersom hotellen där ju ofta svarar. Ja, totalt sett är det ju få hotell som 

svarar. Så händer det att jag kollar upp hotell i England. Ja, alltså hur de skriver 

och då kan jag ju få idéer hur man svarar på engelska för det är ju inte så lätt alla 

gånger tycker jag, och speciellt inte när man ska skriva olikt och unikt varje gång. 

Så därför gör jag en del efterforskningar för att kunna förbättre både oss och 

svaren.   

 

Marte tar kontinuerligt med sig recensioner, både negativa och positiva, in i personalmöten. Hon 

tycker det är viktigt att alla får del av verkligheten på Internet. För att belysa vikten skriver hon 

ibland till och med ut recensioner. Hotellet får mycket positiv feedback, vilket gör att hotelldirektör 

2 tycker bland det svåraste är att vara kreativa i sina svar. 

 

Är det något negativt så tar jag med det in på huset och är det något positivt så 

tar jag med det in på huset. Så kan vi lära av det. Och så tar jag det ut på print, 

jag informerar våra anställda och jag uppmanar de att gå in på TripAdvisor och 

läsa det jag skriver och allt sådant. Så att de anställda också förstår vikten av det 

på ett vis. Och så har jag arbetat från första dagen vi började med TripAdvisor. Vi 

pratar om TripAdvisor på alla personalmöten. Då brukar vi lyfta exempel.  

 

Målet för Thomas är att ha svarat på alla recensioner senast en vecka efter att en recension 

publicerats. Han svarar också via enkätsystemet som skickas ut till gäster, Facebook, Instagram och 

på Twitter, men planerar att lägga ner den senare.  

 

När Hilde svarar lägger hon stor vikt vid att bekräfta och erkänna det recensenten skriver. Hon 

nämner att det har hänt att gäster på hotellet har berättat att de läst recensioner med negativ 

återkoppling, och ändå valt att boka hotellet eftersom de tycker att hotellet svar på recensionen 

har övertygat dem: 

 

Vi får återkoppling av gäster som har bokat baserat på det de har läst på 

TripAsdvisor och vi har till och med fått gäster som har läst våra dåliga 

recensioner och ändå har bokat, baserat på våra svar till gästerna.  

 

Marte förstod effekten på allvar en sommar när hon jobbade i receptionen. Då var det gäster som 

kom och frågade vem hon är, eftersom de tyckte hon svarade så trevligt på TripAdvisor.    

 

Då kom gäster in och frågade: Vem är hon, Marte? För de hade läst återkoppling 

på TripAdvisor och de kom för de tyckte att jag hade svarat så bra. Och det var så 

jag förstod att det där med att svara verkligen har en effekt.  
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Båda dessa exempel ovan bevisar det Henning-Thureau (2004) skriver om: att potentiella gäster 

väljer bort recensioner där denna inte upplever att den kan identifiera sig med recensenten. Är det 

alltså till och med så, att i de tillfällen, som exempelet med Hilde ovan, att gästen till och med 

väljer att identifiera sig med hotellet svar, snarare än med recensentens, och därför väljer hotellet?  

  

Thomas har gjort en del reflektioner kring intentionen som recensenterna har; att en del av dem är 

på TripAdvisor för att klaga generellt, medan en del är där för att lämna sin faktiska mening. Det är 

den senare gruppen som är den största, menar han. Han betonar att det är nödvändigt att sortera 

informationen: viss information kan de inte göra något med, en del saker ligger utanför hotellets 

kontroll. Då gäller det att fokusera på det som hotellet faktiskt har möjlighet att påverka. Om vi 

jämför med teorin (Ibid. 2004), verkar han ha kunnat identifiera tre av Henning-Thureas motiv: de 

altruistiska, de som önskar att hjälpa företaget och de som vill få utlopp för sina negativa känslor 

och upplevelser. Är det kanske dessa tre av Henning-Thureas nio motiv som är störst?   

 

Det bästa som finns, menar Thomas, är positiv återkoppling. Han älskar ”virtuella high-fives” och 

menar alla andra på hans hotell menar samma sak som han.  

 

Positiv återkoppling. Det är det bästa och det roligaste som finns. Så enkla är vi 

människor och så enkla är vi på mitt hotell: att få en virtuell high five så finns det 

verkligen inte något roligare än det. Vi kan inte skryta med att vi har ett fint hotell 

för vi har ett helt straight hotell som vi är stolta över, men når folk säger till oss: 

”we had the best experience!” Då betyder det att vi har varit med och bidragit till 

att deras vistelse blev ännu bättre. Och när vi får direkt återkoppling på det viset, 

det finns ingenting som är så roligt, det är ingenting som slår det.  

    

Det samma säger Hilde:  

Det som är trevligt, det är att få återkoppling som bekräftar det som vi önskar att 

vara som hotell. När gäster kommer med återkoppling och positiv feedback på 

saker som vi aktivt arbetar med, då är det självklart det allra bästa. Det nyttigaste 

är konstruktiv kritik. Det är ju det som gör att vi kan förändra och förbättra oss.  

 

Thomas visar också på konkreta åtgärder som hotellet har genomfört som en följd av återkoppling 

på TripAdvisor: När de fick många klagomål på att de inte har frukost tog de fram en frukostpåse 

till försäljning: 

 

Ett, vi fick alla anställda till att namnge tre frukostrestauranger så att alla ska 

veta var närmaste frukostrestuarang finns. Och två: vi tog fram en frukostpåse 

som gästen kan köpa.  

 

Thomas ser sig själv som en del av ett kollektiv, dels på hotellet men också i stadsdelen, något som 

han gärna hänvisar till på TripAdvisor. Och när han svarar lägger han vikt vid att det blir på ett 

lekfullt sätt och inte på ”dödsallvar”: ”Och lite, så där lekande. Inte på dödligt allvar.”  
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Under intervjun svarade Hilde snabbt. Hon formulerade sig väl tänkte sig sällan om under 

intervjun. Det verkar som om hon har reflekterat mycket kring fenomenet tidigare. Det är också 

intressant att gäster ofta pratar med henne om TripAdvisor. Betyder det att hon tar upp temat? 

Frågar hon gästerna alltså om det? Eftersom hon svarar på TripAdvisor varje dag verkar Internet 

vara en integrerad del i hennes analoga vardag på hotellet.  

 

Thomas verkar avslappnad när han pratar om både sitt hotell och TripAdvisor. Samtalsämnet 

handlar om hans två hemmaarenor. Jag tolkar det som om han har tänkt och reflekterat över detta 

många gånger förr. Han nämner Facebook, TripAdvisor och Loopon, enkätverktyget, i den samma 

meningen. Han verkar inte göra någon åtskillnad på dessa. Jag tolkar det som om kanaler är 

kanaler för honom; verktyg där man kommunicerar med sina gäster.  

 

7.5.7.5.7.5.7.5. Intervjuareffekter Intervjuareffekter Intervjuareffekter Intervjuareffekter     

Vi ser en form för intervjuareffekt när han ska besvara fråga om hur ofta han besvarar recensioner 

eftersom han ligger efter med att svara på recensioner och inte befinner sig där han önskar att 

vara, i relation till de mål jag, den intervjuande och samtidigt ansvarig för sociala medier har satt 

upp: ”Jag visste att du skulle fråga om det!” 

 

Tidigt i intervjun säger Marte att en av de sakerna hon jobbar med är sociala medier ”såklart” och 

hon betonar att det är viktigt. Detta kan vara föremål för en intervjuareffekt. När hon, med skratt i 

munnen, säger att hon ibland lägger en hel dag på att göra en snapchat-video, refererar hon till en 

uppgift som jag tidigare har gett henne. Även om hon säger ”bare tull” med skratt i rösten, är det 

något som gör att jag upplever att hon betraktar digitala aktiviteter som mindre reella än analoga. 

Detta är något som återkommer genom hela intervjun: hon skriver ut recensionerna på papper, för 

att belysa hur viktigt det är. Den analoga verkligheten verkar alltså vara mer allvarlig och mer 

verklig än den digitala. Hon säger även att hon går    inininin på Internet och hon uppmanar de andra att 

också gå    inininin på Internet. Jag tolkar det som om hon betraktar dem som människor som i 

utgångspunkt befinner sig analogt. Samtidigt menar hon att det är otroligt viktigt, och hon går 

noggrant och metodiskt till väga när hon publicerar på Internet. 

   

            

7.6.7.6.7.6.7.6. Analys av samtalsintervju med digital Analys av samtalsintervju med digital Analys av samtalsintervju med digital Analys av samtalsintervju med digital expertexpertexpertexpert    

 

John har en varierande bakgrund och saknar officiell utbildning inom digital kommunikation. Idag 

arbetar han som VD för en digital byrå. Det är via programmering och intresset för webbteknologi 

som till slut gjorde att han hamnade i kommunikationsbranschen.  

 

Jag börjar bygga hemsidor 1997. Så hamnade jag inom marknadsföring runt 1999 

och jag såg liksom aldrig tillbaka.  
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När han ska berätta om vad han gör idag lägger han vikt vid att han befinner sig i livslångt lärande, 

att han tillrättalägger för andras lärande, utvärderar kunskap och tillämpar ny kunskap. Han 

betonar att livslångt lärande är nödvändigt i dagens samhälle.  

 

Bara man tittar på min kunskap två år tillbaka, ser man att kunskap befinner sig i 

en konstant kunskapskurva, det är ett konstant lärande och tillämpning av denna 

kunskap, för att man ska kunna få fatt på vilken kunskap som spelar roll och 

erfarenheten och vilken roll den spelar.  

 

Enligt John är Internet och digital kommunikation en värld av möjligheter, det finns fortfarande 

böcker som måste bli skrivna, territorier som måste utforskas, säger han. Han verkar uppskatta att 

få vara med och utveckla ett område och en bransch.  

 

Man träffar en massa interessanta männikor, man ser en industri som utvecklar 

sig och du ser en industri där du faktiskt har makten att vara med och skapa den, 

på ett sätt. Du ser en massa orörda territorier som aldrig har fått utveckla sig 

ordentligt. Du upptäcker att det finns böcker som måste skrivas, saker som ännu 

skall upptäckas. Och just detta finner jag så interessant med denna industri som vi 

befinner oss i, onlinekommunikation och digital kommunikation.  

   

John definierar sig själv genom att använda begreppen digital inföding, digital utomjording, digitalt 

importerad och digital utforskare. Han beskriver sig själv som den senare. När han observerar sina 

fem barn upplever han att han får varamed och se digitala infödingar växa upp. Han iaktar dem och 

upptäcker att de tar den digitala verkligheten för självklar.  

 

Jag är inte en digital inföding, heller inte en digital utomjording, heller inte ett 

slags import in i den digitala världen. Jag skulle hellre säga att jag är mer ett slags 

digital utforskare.   

 

En av de mest distinkta sakerna med Internet, enligt John, handlar om att nya medier inte längre är 

linjära. Han hävdar att detta har förändrat branschen: ”Detta är en game changer. Till det bättre 

och till det sämre.”  Det som bekymrar honom mest är när kommunikation blir för kommersiell och 

bara blir floskler. De stora volymerna kring ny kommunikation gör att allt riskerar att bara bli 

rubriker och att vi aldrig kommer ner på djupet av fenomen, vilket oroar honom.  

 

Det finns två saker som oroar mig: först av allt att allt blir för kommersiellt. Som 

om allt blir för mycket… pop. Just nu ser vi, enligt mig och min smak, allt för 

många TV-serier om vampyrer och zombies. Det slutar med att allt bara blir 

trams.   

 

Han tror emellertid inte att de negativa sidorna med digital kommunikation är så stora att de 

trumfar fördelarna.  

 

Jag tror vi kan räkna på våra fingrar på en hand, alla de negativa sakerna som 

finns. Men det är ett oändligt antal positiva aspekter av detta som kallas Internet.  
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När John ser på organisationer som lyckas med den digitala konvergensen, ser han organisationer 

som river interna murar fullständigt.  

 

Först av allt skulle jag riva alla interna barriärer. Jag skulle riva alla 

avdelningasstrukturer. Och jag skulle försöka få folk att prata med varandra. Och 

jag skulle försöka få dem att prata med varandra, baserat på olika kunskaper, så 

att olika personer med olika kunskaper kan dela just den kunskapen.  

 

Detta är en slags röst för den decentraliserade organisationen och att det är en nödvändig 

organisationsstruktur i det nya digitala lanskapet. (Lundgren med flera, 2012). John tror nämligen 

på organisationer utan avdelningar, där olika människor med olika kompetens och expertis ges 

utrymme att prata med varandra. Han menar att Internet och digital kommunikation kräver att 

organisationerna förändras; inte på grund av att vi har fler datorer på ett arbetskontor, och inte på 

grund av Internet som sådant men på grund av hur Internet fungerar. Mer än någonting annat 

lyfter han att vi bör betrakta Internet som en värld av nya kommunikationsmöjligheter, och att det 

är dessa som möjliggör förändring i organisationen.    

 

Besluten som tas måste vara baserade på mer dynamik och större föreståelse för information. Exempelvis 

hur dataflödet ser ut, hur olika personer inom ett hotell beter sig, det är riktigt viktig kunskap. Så från ett 

förändringsperspektiv: nej, vi behöver inte förändra sig på grund av Internet som sådant. Vi måste förändra 

oss på grund av hur Internet fungerar, och hur det påverkar hur vi kommunicerar. Det är faktiskt 

kommunikationsmöjligheterna som ska förändras, mer än något annat.  

 

John anser att review-sajter som fenomen betraktat är fenomenalt. Det hjälper konsumenten att 

ta riktigare beslut. Han menar att det är nödvändigt för en organisation vars produkter eller 

tjänster är föremål för en review-sajt måste inkludera denna i sin kommunikationsstrategi.  

 

Review-sajter är fantastiska! De borde vara en del av din strategi när det kommer 

till marknadsföring, oavsett om du marknadsför hotell eller TV-apparater. Det är 

viktigt att förstå inflytandet av dessa och att det finns människor som blir 

påverkade av dessa recenssioner.  

 

Han vidhåller att TripAdvisor som fenomen är här för att stanna, men att det fort är möjligt att 

någon annan kanal, exempelvis Googles recenssionsfunktionalitet, kan komma att till viss del 

komplettera eller ersätta TripAdvisor.  

 

Review-sajter, såsom TripAdvisor, är en del av ett ekosystem som är här och inte 

kommer att försvinna inom den närmsta framtiden. Det är viktigt att komma ihåg 

att de också kan bli felaktigt använda. Vidare funderar jag över Google och deras 

recenssionssystem. Jag är inte hundra procent säker vad agenda är, men vad 

spelar Google för roll för review-sajterna framöver? 
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Han lyfter även baksidorna kring review-sajter: trovärdigheten, tillförlitligheten och att de som 

regel är byggda kring en algoritm som aldrig är bättre än sin skapare, vilket innebär att den aldrig 

är bättre än att någon annan kan knäcka den.  

 

De mörka sidorna, tja, jag måste erkänna att jag inte har tänkt på det på länge. 

Men jag vet att en tid tillbaka var det lätt att köpa recenssioner. Du kunde köpa 

negativa och du kunde köpa positiva. Och du kan, bokstavligen, leka med det där 

på vilket sätt du önskar. Du kan googla ”fake TripAdvisor revews” och du kommer 

hitta massa artiklar på området. Och du kommer att hitta massa olika tjänster 

som säljer fejk-recenssioner för fem dollar. Så den mörka sidan är att TripAdvisors 

lösning är baserad på ett slags algoritm och algoritmer är aldrig bättre än någon 

som förstår hur de fungerar.  

 

Vidare lyfter han bekymret att vi ännu inte har knäckt koden hur vi ska mäta effekten av review-

sajter. Han poängterar att de flesta studier som gjort på området inte kan anses som trovärdiga.  

 

Review-sajter genomför säkerligen en massa undersökningar där de granskar sig 

själva, och så vill de ge den studien till dig, för att du är kund eller något. Och 

agendan med studen är klassiskt nog att de önskar att berätta hur fantastiska de 

är. Deras data är garanterat korrekt, studien är säkert väl genomförd och de har 

säkert anlitat ett oberoende institut.  

 

Till skillnad från John, är det ingen av hotelldirektörerna som nämner eller lyfter trovärdigheten 

kring recensioner. Det är anmärkningsvärt, med tanke på att så många forskare har valt att studera 

detta fenomen (bland annat Goldsmit, Litvin och Pan, 2008). Det verkar som om de har accepterat 

TripAdvisor som en realitet som de måste förhålla sig till, oavsett tillförlitligheten i recensionerna. 

Den digitale informanten däremot, lyfter detta både när han pratar om recensioners trovärdighet 

och när han pratar om att det saknas tillförlitliga studier som kan mäta den verkligen effekten av 

en review-sajt.  

 

John pratar, i mycket större grad än hotelldirektörerna, om missbruket av TripAdvisor och andra 

review-sajter. Trots att jag ställer nästan de samma frågorna till hotelldirektörerna som till John, är 

det alltså bara John som helt naturligt kommer in på temat. Varför är det så? 

 

Det finns många människor som missbrukar webbsidor som TripAdvisor. 

Naturligtvis kommer TripAdvisor försöka finna metoder för att komma runt det, 

men vi har inte mänsklig kraft att hantera detta, i synnerhet inte med tanke på 

den oändliga mängd av recensioner vi har att göra med.   

 

Genom intervjun med den digitale experten John är det två dilemman som utkristalliserar sig: det 

första handlar om Internet och trovärdigheten kring informationen som finns där, i synnerhet den 

som är genererad av andra användare. Varför nämner ingen av de hotelldirektörerna detta när jag 

intervjuar dem? Är det fråga om intervjuareffekter, är det något de inte törs nämna, sedan det är 

jag som ansvarig för sociala medier som intervjuar dem? Jag har svårt att tro det, jag upplevde alla 

tre intervjuer som så uppriktiga att om detta vore ett tema som låg nära i tanken tror jag att de 
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hade nämnt det. Samtidigt lyfter jag inte frågan heller, varken i intervjun med den digitale 

experten eller i intervjuerna med de hotellanställda. Det är intressant att den digitale experten 

lyfter problemställningen medan de andra inte gör det. Hotelldirektören Hilde säger till och med 

att:  

    

För det är gästens upplevelse som står på TripAdvisor. Självklart är den subjektiv, 

men det är ju lite det som är verkligheten. Man kan framstå så mycket som man 

bara vill, men det är fortfarande den faktiska upplevelsen man kan lita mest på. 

Även om den är subjektiv.  

    

Jag tolkar det som att Hilde hävdar att gästers recensioner är tillförlitliga, inte trots att det är 

subjektiva, men på grund av det.    

 

Vidare lyfter John samtidigt makten som konsumenten har fått genom Internet. Det finns också en 

interssant aspekt av detta med konsumentens makt, menar John: igen handlar detta om en perfekt 

värld och så som vi önskar den: makten ges till konsumenten eftersom konsumenten kan lämna 

recensioner som är baserade på sin erfarenhet. I de flesta fall och så länge vi idkar god service och 

vi tillämpar denna, då går vi fri. Och på samma sätt blir det när vi ska besvara recensioner. Hur 

besvarar vi dessa? Vilken sorts röst har vår organisation? Är vi arroganta, är vi ärliga, ursäktar vi oss 

själva? Och är vi mänskliga? Hur agerar vi på recensioner?  

 

Detta är intressant, med tanke på att ingen enskild grupp, enligt Jenkins (2012) kan diktera 

villkoren. Det samma gäller alltså organisationen: det är inte längre en enskild avdelning som kan 

diktera vad som skall skrivas. Om det alltså är nödvändigt att finna en metod för att mästra 

”mischmaschet”, såsom Jenkins skriver: vilket metod kan fungera bäst? I intervjun med den digitale 

experten John föreslår han att man river alla avdelningar i en organisation eller man i alla fall 

möjliggör för dialog på tvärs av organisationen. Med tanke på att publicisterna i en organisation 

bevisligen, som vi ser i denna studie, befinner sig i så olika avdelningar på så olika fysiska enheter, 

tror jag den tanken är klok. 

 

På frågor kring Jenkins mischmasch bekräftar han detta och menar till och med att mischmaschet 

kommer att öka i framtiden: ”Jag tror det just har börjat. Och det är det bästa med alltihop.”  

 

Bruset kommer att stiga ännu mer framöver, till dess att vi når en punkt där vi 

människor kommer att börja skrika efter fred. Vi har inte kommit dit än, men den 

dagen kommer då vi frågar oss själva: är det verkligen på detta vis vi önskar att 

leva våra liv?  

    

Här hänvisar han till de volymer som de nya medierna enligt Lindgren (2012) är känntecknande.  

Det är intressant att han flertalet gånger nämner att digital kommunikation och de nya medierna 

inte längre är linjära. Vi ett tillfälle kallar han de nya medierna för cirkulära. Jag utgår från att han 

menar att digital kommunikation medför en ny dimension, att den digitala kommunikationen inte 

längre bara är enkelriktad och att tidsperspektivet har förändrats: en mottagare måste inte längre 
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titta på TV vid en särskild tidpunkt. Han betoner att det är svårt, för att inte säga omöjligt att mäta 

den nya kommunikationen på ett sätt som är tillförlitligt.  

 

För att sammanfatta det: Review-sajter borde vara en integrerad del av din 

kommunikation. Vi måste söka förstå dem. Vi måste försöka förstå vilket 

inflytande de har. Vi borde försöka förstår hur de fungerar baserat på försäljning 

eller vad vi nu önskar uppnå. Så måste vi försöka definiera en strategi runt dem, 

och den måste vara medveten.    

 

7.7.7.7.7.7.7.7. Hur responderar hotellen Hur responderar hotellen Hur responderar hotellen Hur responderar hotellen på TripAdvisor i praktiken?  på TripAdvisor i praktiken?  på TripAdvisor i praktiken?  på TripAdvisor i praktiken?      

De svar som analyserats visar att varje svarande hotellanställd har sin egen tonalitet i svaret och 

tillnärmning till mediet. Trots olika tonalitet är det tydligt att det finns ett slags oskriven mall för 

hur ett svar skall disponeras: det startar med en hälsning och inleder med en bekräftelse på 

recensionen eller besöket. Det kan vara ett tack, en bekräftelse på feedbacken eller en uttryckt 

tacksamhet för besöket på hotellet. Detta följs av en eller några meningar om hotellets konkreta 

produkt eller erbjudande. Detta följs av information som handlar om vad hotelldirektören, 

personalen och hotellet önskar att stå för och vilka de är. Avslutningen innehåller som regel en call-

to-action med önskan om att möta gästen igen. 

 

De svarande hotellanställda förhåller sig olika till vem de skriver till: de skriver antingen till 

motparten som recensent eller som gäst. Ibland är det alltså den digitala verkligheten som är i 

fokus, ibland den analoga. Det är oavsett uppenbart att mottagaren, oavsett om det är i form av 

recensent eller gäst, är viktig för de svarande hotelldirektörerna. Det finns många spår av 

intertextualitet; antingen till andra webbtexter, såsom andra recensioner och  hänvisningar till 

webbsida. Det finns även många spår av uttryckt önskan av interaktivitet och dialog med gästen 

eller recensenten.         
 

7.8.7.8.7.8.7.8. Kvalitativ textanalys och slutsatser kring dennaKvalitativ textanalys och slutsatser kring dennaKvalitativ textanalys och slutsatser kring dennaKvalitativ textanalys och slutsatser kring denna    

    

Information om hotelletInformation om hotelletInformation om hotelletInformation om hotellet        

Alla de analyserade recensionerna innehåller en eller ett par meningar som ger konkret 

information om hotellet. Det är antingen respons på saker som recensenten har tagit upp men det 

kan också vara information som alls inte har omtalats av recensenten. Det är sällan mer än en 

mening annat än vid svar på recension av negativ karaktär. Då kan det vara upp till tre meningar 

med enbart information om hotellet. Detta är en genomgående trend i alla recensioner.  

 

Rommene våre er innredet så praktisk som mulig med løsninger som utnytter plassen maksimalt  

Rommene våre er små ja og vi vasker ikke rommet hvis du bor mindre enn 4 netter (vi bytter heller 

ikke handklær).  

I resepsjonen har de ekstra av det du du trenger.  

Vi har mange forskjellige rom og baderomsløsninger, i størrelse, design og layout. 

Vi er et lite tog personlig hotel…  
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You’re right about our standard rooms, they have everything you need in an efficient layout within 

the available square meeters, all differently decorated.  

The evening meal we offer includes one hot meal, soup, salat and dessert or cheeses.  

It cost NOK 300 extra per night for an upgraded room with see view.  

When people book through a third company they do not get points.   

Waffle between 15.00-18.00 and evening food between 18.00-21.00.  

Coffee and fruit all day.  

We do not serve breakfast and we do not clean the rooms (unless you stay more than 4 nights).  

 

Information om de anställda Information om de anställda Information om de anställda Information om de anställda     

De anställda omnämns ofta i recensioner av positiv karaktär, även i indirekt bemärkelse: ”We got 

to be a part of your Oslo experience”. Här refererar ”We” till de anställda och den svarande 

direktören i fråga är en del av ett kollektiv. Personalen omtalas både när det handlar om att den 

svarande direktören önskar att lyfta vad hotellet står för, beskriva hur de önskar att hantera en 

situation eller att bekräfta att de är glada för feedback som avser personalen.  

” Det er bare å gi beskjed så fikser vi det med en gang”. Här visar den svarande direktören hur de 

löser en situation.  

”What we love the most is to chat to our guests”. Här visar den svarande direktören vad de önskar 

att stå för. Här är direktören på laget, det är ett kollektivt ”vi” som är avsändaren.    

” Mine kollegaer er supre, jeg blir spesielt glad når du også beskriver dem som trivelige”. Här visar 

den svarande hotelldirektören både vad hon själv anser om sina kollegor och att hon sätter pris på 

att recensenten upplever det samma.  

 

We got to be a part of your Oslo experience.  

me and the rest of our staff do.  

…og ikke minst personalet.  

What we love the most is to chat to our guests…  

Our barception crew that is working 24/7 is there to make sure all of our guests have the best 

possible stay…  

My colleagues are super-duper…  

 

Det är alltså lika vanligt förekommande att hotellen omnämner sina analoga relationer som 

recensenterna gör i Vasquez studier (2015). Kanske är det av samma orsak: att underbygga sin 

identitet som hotelldirektör samt att öka sin trovärdighet? ”Hela staben står bakom denna 

utsago”.  

 

Information om det geografiska området runt hotelletInformation om det geografiska området runt hotelletInformation om det geografiska området runt hotelletInformation om det geografiska området runt hotellet    

Information om området runt hotellet förekommer främst i svar från Thomas, och hans hotell är 

ett urbant hotell med en klar strategi om att vara en del av sin stad och sin stadsdel.  

There are so many great restaurants just outside the door! The burgers across the street at [namn 

på restaurang] are to die for, and the [namn på restaurang] around the corner is amazing. The list 

is long.   

…and our super awesome neighbourhood.  
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We are in the middle of everything that a city can offer, the buzz from the streets and neighbours 
makes the [city] ambiance, confirming a super-central location that offers everything you can 
expect from a small Norwegian city.  
…in this beloved city of ours. 
… og beliggenheten midt I hjertet av alt som [stad] har å by på.  
…and the city with all the possibilites for exploring and experiencing [stad].  
 
InformatioInformatioInformatioInformation om vad hotellet står för n om vad hotellet står för n om vad hotellet står för n om vad hotellet står för         

Information som avser vad hotellet och den svarande direktören står för är den information som 

förekommer mest, både i de svar som analyserats och i samtliga svar som publicerats på de tre 

hotellen under 2016. Det förekommer, precis som i Vasquez (2015) studier, både i indirekt och 

direkt form. Den direkta formen kan exempelvis ge uttryck på följande vis:  

 

Det viktigste for oss er at våre gjester trives hos oss og at vi fr lov til å være med på å gjøre 

oppholdet i [stad] så bra som det kan bli!  

 

Men informationen kan också föregå i mer indirekt form, i exemplet nedan är det tydligt att 

hotellet står för att gästen är huvudpersonen, och det viktigaste för hotellet är att gästens vistelse 

blir så bra som möjligt. Samtidigt visar hotellet prov på hög grad av tillgänglighet.  

 

We do hope to welcome you back to us, please contact me directely prior to your arrival so we can 

make sure you will have a flawless experience.   

Det viktigste for oss er at våre gjester trives hos oss og at vi får lov til å være med på å gjøre 

oppholdet i [stad] så bra som det kan bli!  

Det høres ut som om du og [brand] ikke er noen særlig match. De er en ærlig sak. Vi er så heldige å 

være en del av Nordic Choice familien. Nordic Choice tilbyr rom for alle smaker og fasonger! Stikk 

innom hjemmesiden vår så er jeg sikker på at du finner et hotell som passer bedre for deg.  

Det er bara å gi beskjed så fikser vi det med en gang.  

Next time you’re here make sure you ask us for directions where to eat.  

We love our neighbors, especially those who sing for us and feed us.  

Vi er et lite og personlig hotel, det gleder meg å lese at du opplevde oss som intimt og hjertegod – 

akkurat sånn det skal være!  

We do hope to welcome you back to us, please contact me directely prior to your arrival so we can 

make sure you will have a flawless experience, email:  

Please call me so I can explain and maybe we could figure out the myster about the restaurant also.  

You make me very happy because you appreciate the small things me and the rest of our staff do.  

“1000takk” and you are always back to [hotel]!  

Jeg er så glad for at du har hatt det bra hos oss …  

What we love the most is to chat to our guests and show them were to go in this beloved city of 

ours.  

We know this city and ant nothing else to pass this on to you guys.  

We are fortunate to be a part of Nordic Choice Hotel group.  

It seems like you + [brand] = no match.  

Our concept is about providing affordable accomodation in the heart of our beloved [stad].  
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We love to show you all where to find the best eggs or where to buy the cheapest. This is our city 

and we love it!  

We also save the environment for water and chemicals.  

Jeg skal sørge for at de [kollegorna] får lese din tilbakemelding også.  

Vi ønsker deg en finfin mai måned, og at du kommer snart tilbake til oss.   

 

Alla exemplen ovan tyder på att hotelldirektörerna har lika stort behov av att visa sin och hotellens 

identitet, som recensenterna i Vasquez (2015) studier har. Det är också tydligt att det här är, som 

Page (2012) skriver, genom text, som den diskursiva identiteten skapas. TripAdvisor som system 

get inte hotelldirektörerna någon möjlighet att underbygga sina svar med bilder. Det är texten, och 

texten allena som är i fokus.  

 

Situationsbetingad informationSituationsbetingad informationSituationsbetingad informationSituationsbetingad information    

De tre svarande hotelldirektörerna hälsar recensenterna på olika sätt. Thomas skriver konsekvent 

det alias som recensenten använder. Det betyder att han tilltalar recensenten och han är kvar i den 

digitala kontexten. Hilde skriver konsekvent ”dear guest|kjære gæst”, och tilltalar alltså 

recensenten som gäst, det vill säga den roll recensenten har haft på hotellet. Här är det alltså fråga 

om en analog referens. Marte varierar: om recensentens alias innehåller ett reellt namn använder 

hon detta, men om det är ett alias som saknar innehåll namn skriver även hon ”gäst|guest”. Detta 

betyder att hon betraktar recensenten som en reell person och använder dess troliga namn utan 

att referera till den analoga rollen som gäst.  

 

De svarande hotelldirektörerna har tre olika sätt att presentera sig och de är konsekventa i valet, 

vilket torde vara ett tecken på att de är tre medvetna strategier. Hilde väljer att avsluta med sitt 

namn och inkluderar sina kollegor i avskedet:  

Best regards, [förnamn] [efternamn] & colleagues at [hotel]  

När det är en negativ recension väljer hon som regel att ta bort kollegorna och lägger istället till sin 

titel. Hon visar därmed att hon är en del av ett kollektiv när det är fråga om en positiv recension 

och att det är hela staben som bär äran för servicen. Det är tydligt att hon har med sig sin analoga 

hotellvärld och sitt analoga liv in i TripAdvisor. När det är negativ feedback visar hon snarare att 

hon tar gästen på så mycket allvar och visar därmed till sin auktoritet.  

 

Marte skriver konsekvent  [förnamn] [efternamn] GM där GM står för General Manager. Hon går 

aldrig från den regeln och det har ingen betydelse om det är positiva eller negativa recensioner. 

Det kan betyda att hon inte ser skillnad på gäster eller att hon ser sig själv som den samma 

avsändaren oavsett. Det verkar som att hon i rollen som svarare på TripAdvisor just ser sig som 

svarare på TripAdvisor. Det är inte alltid klart vem hon skriver till, eller om hon själv är klar över 

vem hon skriver till. Vid ett tillfälle, när en recensent klagar på att inte ha fått bonuspoäng för sin 

vistelse att ”When people book through a third company they do not get points”. Texten omtalar 

recensenten eller gästen i tredjeperson, vilket gör att jag upplever det som om Marte förflyttar 

recensenten en bit bort från texten. Det är på många sätt skrivet som vore det en 

informationstext.   
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Thomas avslutar inte alls med sitt namn. Han avslutar som regel med en call-to-action, exempelvis 

”see you soon?” Detta uppfattar jag som det mest digitala sättet att avsluta på och påminner om 

konversation på andra sociala kanaler, exempelvis Facebook.   

 

Information som omnämner TripAdvisor och andra recensionerInformation som omnämner TripAdvisor och andra recensionerInformation som omnämner TripAdvisor och andra recensionerInformation som omnämner TripAdvisor och andra recensioner    

Tre gånger händer det att någon av de svarande direktörerna hänvisar till andra recensioner och 

när det sker är det intressant, eftersom det tyder på intertextualitet (Fiske, 1987).   

 

Vi har ikke fått noen klager på vårt trådløse nett.  

 

Samtlige tilbakemeldinger vi får vedrørende WI-FI har vært positive.  

 

Här är det Thomas som visar sin insikt om vad andra recensenter skrivit som argument mot att 

recensenten eventuellt har fel. Samtidigt visar han att han har insikt och att han aktivt följer med 

på TripAdvisor. Det är också tydligt att den tänkta mottagaren inte nödvändigtvis är recensenten, 

men andra besökare på TripAdvisor som gör en bedömning om de ska boka in sig på hotellet. 

Indirekt uppmanar Thomas här att besökare på TripAdvisor och potentiella gäster bör läsa fler 

recensioner på hotellet.  

A lot of people ask me: what is the most difficult feedback to answer  

I detta tillfälle visar Marte till sin roll som just svarare på TripAdvisor. Här är hon först och främst 

inte hotelldirektör, men svarare på TripAdvisor.    

 

Hur kan svaren för de respektive hotellen sammanfattas?Hur kan svaren för de respektive hotellen sammanfattas?Hur kan svaren för de respektive hotellen sammanfattas?Hur kan svaren för de respektive hotellen sammanfattas?    

Svaren har en liknande uppbyggnad i fråga om disposition, oberoende av avsändare, men tonalitet 

skiljer sig avsevärt. Hilde har en tydlig närvaro i den fysiska hotelltillvaron och använder TripAdvisor 

som en plattform för att ge uttryck för detta:  

Så flott at du har bodd hos oss og opplevd [hotell]!  

Martes stil påminner om mejl:  

Thank you for choosing [hotel] as your home during your stay in [stad].  

Thomas befinner sig helt på den digitala plattformen när han svarar, och avslutar som vore det en 

oavslutad dialog, liknande den man har på ett annat socialt medium:  

See you next time in town?    

 

På vilket sätt bemöts upplevelsen? På vilket sätt bemöts upplevelsen? På vilket sätt bemöts upplevelsen? På vilket sätt bemöts upplevelsen?     

De tre hotelldirektörerna förhåller sig olika till om det är själva hotellupplevelsen eller om det är 

själva recensionen de bemöter. Hilde skriver:  

Vi synes det er flott at du liker vår design, måltidene vi byr på og…  

Här är det uppenbarligen själva hotellupplevelsen som står i centrum.  

Takk for at du tok deg tid til å gi oss din personlige tilbakemelding.  

Här är det istället själva recensionen som står i centrum. Även här är det Hilde som skriver.      

 

På vilket sätt bemöts det eventuellt negativa i historien? På vilket sätt bemöts det eventuellt negativa i historien? På vilket sätt bemöts det eventuellt negativa i historien? På vilket sätt bemöts det eventuellt negativa i historien?     
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Alla de tre svarande hotelldirektörerna visar, med olika tonalitet, att de tar gästen på allvar. De 

bemöter kritiken och ger antingen sin syn på saken eller konkreta förslag på lösningar. De visar 

gärna till tillgänglighet och önskar kontakt och dialog.  

 

Hur byggs texten upp? Hur byggs texten upp? Hur byggs texten upp? Hur byggs texten upp?     

Det finns en tydlig struktur och nästan en oskriven regel på hur en recension skall skrivas. Nästan 

alla svar har den samma dispositionen: det inleds med en hälsningsfras, följt av en bekräftelse på 

gästens feedback, följt av en eller två meningar om hotellets konkreta erbjudande. Dessa meningar 

verkar antingen ha som uppgift att bekräfta det positiva som gästen säger eller bemöta det 

negativa. Detta bemötande följs sedan av ett avsnitt som indirekt eller direkt berättar om vad 

hotellet står för. Avslutningar är individuella och unika för de svarande direktörerna men 

kännetecknande är någon form av call-to-action.  

 

Hur bemöts dHur bemöts dHur bemöts dHur bemöts det eventuellt positiva i historien? et eventuellt positiva i historien? et eventuellt positiva i historien? et eventuellt positiva i historien?     

Det finns många spår av tacksamhet och värme i alla svar på positiva recensioner. ”Thank you so 

much for dropping off an awesome review!”  

 

Finns det spår av intertextualitet i texten? På vilket sätt?  Finns det spår av intertextualitet i texten? På vilket sätt?  Finns det spår av intertextualitet i texten? På vilket sätt?  Finns det spår av intertextualitet i texten? På vilket sätt?      

Hilde refererar återkommande till den analoga hotellverkligheten. Hon refererar till recensenten 

som gäst (”dear guest”), hon betonar att hon ska säkerställa att alla anställda får läsa reviews.  

Marte reflekterar öppet kring hur det är att svara på TripAdvisor:  

Many people ask me.. 

Thomas refererar återkommande till annan digital text: antingen till webbsidan eller till andra 

recensioner.     

 

I det kvalitativa tolkningsarbetet är det lika intressant att fråga sig vad som inte sägs och vad som 

är frånvarande (Williams med flera 1988). Ingen av hotelldirektörerna nämner ett enda ord om 

Internet och i detta fall trovärdigheten på TripAdvisor. Det är intressant eftersom just 

trovärdigheten på TripAdvisor har varit föremål för en stor andel av alla studier som gjorts på 

området [Vasquez, 2015]. Det är möjligt att detta är föremål för intervjuareffekt: det är ju trots allt 

jag som ansvarig för sociala medier som intervjuar dem. Jag ställer heller inga direkta frågor på 

området. Men samtidigt hade de möjligheten att nämna detta när jag frågar om utmaningarna 

med Internet och TripAdvisor. Faktum är att jag inte tror att dessa hotelldirektörer funderar över 

det, jag tror inte att de betvivlar trovärdigheten i recensionerna. Det är emellertid värt att 

undersöka vidare.   

 

Det är också intressant att fundera över vem de har framför sig när de skriver och vem som är den 

svarande direktörens mottagare: är det själva recensenten eller är det andra, digitala läsare och 

potentiella gäster som är mottagaren?  

 

Min innehållsanalys kan bekräfta Vasquez (2014, 2015) diskurs- och innehållsanalytiska studier där 

hon visar till att intertextuella referenser, både till det analoga livet och till andra digitala texter 

förekommer. Det är något jag även identifierar i svaren hos hotelldirektörerna. Vidare är det 
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intressant att Vásquez kan fastslå att en läsare tenderar att värdera information högre när de 

upplever att den är skriven av personer som ligger nära dem i livsstil och livsval. Hotelldirektörerna 

bevisar detta när de nämner att det förekommer att hotellgäster säger att de valt hotellet, trots 

dålig recension eller till och med på grund av ett gott svar. Vi kan alltså tänka oss läsaren har 

bedömt recensentens text upp mot hotellets svar och tagit ett val i fråga om vem läsaren kan 

identifiera mest med.   
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8.8.8.8. DiskussionDiskussionDiskussionDiskussion    

 denna studie har vi bekantat oss med tre hotelldirektörer, vi har sett tre individer i olika åldrar 

och med olika bakgrund, som på olika vis har tagit sig dit de är idag. Vi ser hur de tar sig an att 

lösa uppgiften med TripAdvisor på olika vis men alla har de förstått att den digitala dialogen är 

nödvändig och gästen är nummer ett. Samtidigt har alla tre ett gemensamt: alla har sin bakgrund i 

serviceindustrin. Ingen av dem förberedde under sin utbildning eller sina första år i karriären sig för 

en digital revolution. Ingen av dem har en formell utbildning i publicering eller kommunikation. 

Ändå är det detta som blev den ultimata verkligheten för alla tre, i likhet med många, många andra 

i branschen.    

 

I studiens allra tidigaste skede önskade jag egentligen att utesluta studiet av själva organisationen. 

Jag betraktade detta som varken intressant eller relevant. Jag ville studera hotells digitala 

fotavtryck, hur de kunde se ut, oberoende av organisationen som sådan. Under studiens gång har 

jag kommit att förstå att det är omöjligt: Organisationens utformning avgör det digitala fotavtryck. 

I studien framgår det att digitaliseringen bidragit till att decentralisering ökar i branschen och att 

decentraliseringen är nödvändig för digitaliseringen. Befogenheter och beslutsmakt i fråga om 

publicering har förflyttats från en enda avdelning, till att angå fler och på olika nivåer i 

organisationen. Detta är ju så Mintzberg (1983) beskriver en decentraliserad organisation. Det som 

emellertid är intressant är att det ligger i digitaliseringens natur, det är ingen frivillig eller 

organiserad omorganisering från företagets sida. Det asymmetriska Internet har påtvingat den 

förändringen i organiseringen.   

  

Lika intressant som att ställa sig frågan: ”Vilken betydelse kan ett digitalt medium ha för en 

organisation?”, lika intressant är frågan: ”Vilken betydelse har organisationen för det digitala 

mediet?”: Intåget av Internet har kommit att innebära att i en organisation trycker alla anställa, 

någon gång under sin arbetsdag, på publicera-knappen. Konvergenskulturen och den digitala 

revolutionen har kommit att innebära att publicering angår alla. Det är inte längre ett antal få 

utvalda i en kommunikationsavdelning som publicerar. Genom studien har jag också blivit mer 

bevisad om att mischmaschet som Jenkins (2012) påtalar kommer att fortgå i flera år framöver. 

Med tanke på de olika tillvägagångssätten på de hotellen jag har studerat, finns det ingen orsak att 

formalisera något. Vi bör också acceptera detta mischmasch, snarare än att bekämpa det.    

8.1. 8.1. 8.1. 8.1.     Det stora dilemmat med TripAdvisor och recensioner på Internet Det stora dilemmat med TripAdvisor och recensioner på Internet Det stora dilemmat med TripAdvisor och recensioner på Internet Det stora dilemmat med TripAdvisor och recensioner på Internet     

Det andra dilemmat handlar om svårigheten att finna objektiva effektstudier gjorda på review-

sajter. Den digitale experten poängterar detta och även i mitt eget sökande efter tidigare forskning 

fann jag det svårt att finna studier som kunde visa till den faktiska effekten på företagets 

omsättning. I teorin nämnde jag att en studie genomförd av Atmosphere Research Group (2015) 

ökar sannolikheten för att ett hotell får bokningar med 20 procent om hotellet svarar frekvent på 

konsumenternas recensioner. Även om denna studie är oberoende, är den på sannolika grunder 

beställd av TripAdvisor. För det andra är det bokningar genom TripAdvisor som ökar med 20 

procent. Studien tar alltså inte hänsyn till om dessa bokningar ändå skett men i annan kanal om 

I



44 

 

 
 

inte TripAdvisor hade funnits. Samtidigt visar en rapport från Cornell-universitetet (Anderson, 

2012) att ranking påverkar omsättning. Med tanke på de volymer besökare som varje månad 

trafikerar TripAdvisor är hotellen i beroendesituation till review-sajten. ”Hvis gjestene sier «jump» 

så sier vi «how high»?” säger hotelldirektören Thomas. Samtidigt berättar han om 

”krisstämningen” han upplevde när TripAdvisor kom och som fortfarande präglar branschen. Här 

upplever jag att det är ”TripAdvisor”, ett stort mediekonglomerat, som är den som säger ”jump”. 

När hotellen hoppar in i strömmen av recensioner på TripAdvisor, hoppar de in i spelet till 

TripAdvisor och bidrar till att bibehålla makten som TripAdvisor har i branschen. Därmed fungerar 

även hotelldirektörerna som prosumers till TripAdvisor.        

8.2.8.2.8.2.8.2.    Tre hotelldirektörer Tre hotelldirektörer Tre hotelldirektörer Tre hotelldirektörer ––––    tre tillvägagångssätt  tre tillvägagångssätt  tre tillvägagångssätt  tre tillvägagångssätt      

Jag inledde denna studie med att konstatera att jag tidigare har observerat att det finns lika många 

sätt att som hotell driva sina sociala kanaler som det finns sätt att driva hotell. Med denna studie 

har den observationen har blivit något tydligare. I studien ser vi tre individers tillnärmning till 

Internet: Hotelldirektören Marte säger sig själv vara av den trögare sorten men hon har ändå 

förstått och omfamnat vikten av Internet och dess konsekvenser. När hon svarar, svarar hon med 

försiktighet och noggrannhet: hon gör efterforskningar och studerar hur andra svarar. Hon skriver 

svaren i Word och kopierar sedan in. Hennes svar påminner om konversation via e-post. Det är 

heller inte alltid helt tydligt vem som är hennes mottagare.     

 

Thomas har en varierande form på sina svar: ibland långa svar, ibland kortare – men alltid med 

samma tydliga identitet vad han, hotellet och personalen står för. Formen är synnerligen lik den 

konversation som liknar den på andra sociala forum, exempelvis Facebook; avsked saknas helt och 

han verkar helst vilja avsluta med en fråga som nästan inbjuder till vidare dialog, trots att 

funktionaliteten om vidare dialog saknas i TripAdvisor. Hans referens är lika mycket andra digitala 

texter som den analoga verkligheten: han hänvisar till andra recensioner på TripAdvisor och till 

egen webbsida. Thomas är den hotelldirektör som konsekvent omtalar recensenten med det namn 

recensenten själv använder, även om det bara är ett påhittat alias: ”Dear user12345”, inleder han 

konsekvent. Det är alltså den digitala världens referens som är närvarande, inte den analoga. 

Texten är full av små tips om hotellet och området runtomkring. Det är tydligt att hans avsändare 

inte nödvändigtvis är själva recensenten, men alla de som läser recensionen och bedömer hotellet.   

Hilde är så otålig att hon startar varje dag med att kolla TripAdvisor, innan systemet har hunnit 

skicka ut varsel. Hon står med stadig grund, både i den digitala och i den analoga världen: när hon 

svarar digitalt, svarar hon med tydliga referenser från den analoga världen. När hon befinner sig i 

den analoga tillvaron händer det att hon pratar med gäster om den digitala, och som sagt: hon 

startar varje arbetsdag med att ta sig in i den digitala världen. Hennes första upptäckt av Internet 

var genom e-post och de fantastiska kommunikationsmöjligheterna som öppnade sig. Hon var 

alltså med och bevittnade att Internet alltid varit ett socialt medium, som Sterne (2010) skriver.  

8.3.8.3.8.3.8.3.    Avslutning och förslag på vidare forskningAvslutning och förslag på vidare forskningAvslutning och förslag på vidare forskningAvslutning och förslag på vidare forskning    

Vásquez och många andra har tidigare studerat digitalt innehålls i recensioner. Denna studie 

kompletterar dessa på så vis att den tar sig an fenomenen inifrån hotellbranschen. Jag har tidigare 

nämnt att det vore intressant att fortsätta studien inifrån och kanske lägga lite mer fokus kring 

problemställningen om tillförlitligheten och trovärdigheten i digitala recensioner. Vidare vore det 
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intressant att hämta in ett större, kvantitativt underlag från hotellen, för att kunna dra några 

generella slutsatser kring hur hotellen hanterar konvergenskulturen och de nya medierna. Denna 

studie har ju fokuserat på tre hotell i vilka de svarande hotelldirektörerna kan betraktas som Early 

Adopters. Det vore intressant att studera fenomenet på hotell där Early Adopters är frånvarande.  

Detta är slutet på hotellbranschen, så som vi känner den. Så säger hotelldirektören Thomas när jag 

intervjuar honom hans upplevelse av hur TripAdvisor förändrade hotellet han jobbade på. Det 

handlar inte om TripAdvisor som sådant, tror jag, utan om fenomenet att vi som företag inte 

längre kan diktera för omvärlden hur vårt fotavtryck skall vara.  

 

2 000 personer lämnar varje månad skriftliga fotavtryck om våra hotell på TripAdvisor. Samtidigt 

lämnar över 100 000 gäster digitala fotavtryck på de sociala plattformarna Facebook och 

Instagram. Även om detta kanske är slutet på hotellbranschen, så som vi internt i branschen 

känner den, har studiet om våra gästers digitala fotavtryck bara startat.    
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10101010 Efterord Efterord Efterord Efterord     

Det är nu tio år sedan jag påbörjade min magister-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap.  

Den gången var syftet att genomföra en fältstudie i Bosnien. Studien, som under intagandet av 

stora dosor koffein förbereddes i Zürich, skulle senare komma att stranda i Sarajevo, eftersom 

frågeställningen visade sig vara irrelevant och icke-valid. ”Vilka märkliga frågor du ställer”, svarade 

de roade bosnierna och fyllde koppen med turkiskt kaffe. Den halvfärdiga studien, det hopplösa 

intervjumaterialet och de besynnerliga frågeställningarna hamnade i en röd mapp med 

kaffefläckar. Där har den legat sedan dess.  

 

Jag flyttade hem till Sverige och jag flyttade därifrån, tog distanskurser i geografi, diakoni och 

programmering på landets alla större universitet, i hopp om döda mitt dåliga samvete med den 

röda mappen med kaffefläckar. I januari 2015 fick jag på det företag jag arbetar på, mandatet att 

”jobba tätare med hotellen” och följa deras arbete med sociala medier. Det var ett arbete som 

öppnade dörren för så många samtal, så mycket insikt, data och vänskap, att det till slut inte 

lämnade mig något annat val än att återta kampen om magistern. Med eller utan kaffe. Denna 

studie är för mig personligen, det absoluta beviset på att vissa saker i livet kräver lite längre tid. 

Den är också beviset på att vår egen framdrift i livet är beroende av människorna vi har runt oss. 

Tack.  

 

Tack till Norsk Folkehjelp,Norsk Folkehjelp,Norsk Folkehjelp,Norsk Folkehjelp, The Red CrossThe Red CrossThe Red CrossThe Red Cross och Handicap InternationalHandicap InternationalHandicap InternationalHandicap International i Sarajevo för ert tålamod att 

besvara mina hopplösa frågor.  

  

Tack till RebeccaRebeccaRebeccaRebecca och Tim LindsaTim LindsaTim LindsaTim Lindsayyyy i Zürich för all kvalificerad och icke-kvalificerad tid framför er 

dator. Och tack för kaffet.  

 

Tack till Professor Eva BjProfessor Eva BjProfessor Eva BjProfessor Eva Björckörckörckörck----ÅkessonÅkessonÅkessonÅkesson och Professor Mats GranlundProfessor Mats GranlundProfessor Mats GranlundProfessor Mats Granlund som inspirerade mig och 

fortsätter att inspirera mig.  

 

Tack till Nicolay CorneliussenNicolay CorneliussenNicolay CorneliussenNicolay Corneliussen och Ingvild Elise Larner,Ingvild Elise Larner,Ingvild Elise Larner,Ingvild Elise Larner, som gav mig det besynnerliga mandatet att 

”jobba närmare hotellen”. Tack till Anne Kjersti Kværner,Anne Kjersti Kværner,Anne Kjersti Kværner,Anne Kjersti Kværner, som gav mig nätverket och tillgången på 

datan och insikten.  

 

Tack till Kristin Jellestad,Kristin Jellestad,Kristin Jellestad,Kristin Jellestad, för maten som alltid stod på bordet alla de där sena kvällarna jag kom 

hem, den där våren 2015, när jag reste land och rike runt i syfte att komma de hotellanställda och 

deras digitala vardag in på livet. Tack till vännerna i Vintage Vineyard,Vintage Vineyard,Vintage Vineyard,Vintage Vineyard, som vänder sina ansikten 

uppe och ger mig riktning i livet. Alltid.    

 

Tack till Takin Kroop, Kenneth Bæver Bjerke, Takin Kroop, Kenneth Bæver Bjerke, Takin Kroop, Kenneth Bæver Bjerke, Takin Kroop, Kenneth Bæver Bjerke, Martin Lindh, Martin Lindh, Martin Lindh, Martin Lindh, Klara Lundqvist, Meri Hellman, KrisKlara Lundqvist, Meri Hellman, KrisKlara Lundqvist, Meri Hellman, KrisKlara Lundqvist, Meri Hellman, Kristtttjan jan jan jan 

MMMMáááár Haukssonr Haukssonr Haukssonr Hauksson och Suvita BallchandSuvita BallchandSuvita BallchandSuvita Ballchand som uppmuntrade mig att sortera datan och insikterna.  
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Tack till Gina EvjenGina EvjenGina EvjenGina Evjen, för ”digresjonene i livet”, för sidospåren som är det viktiga i livet. Tack till Maja Maja Maja Maja 

Dzafic, Dzafic, Dzafic, Dzafic, som med sin blotta närvaro och bakgrund påminde mig om jobbet jag ännu inte slutfört. 

Tack till Linnéa AmadéLinnéa AmadéLinnéa AmadéLinnéa Amadé, Mia Frogner,, Mia Frogner,, Mia Frogner,, Mia Frogner,    Pouria Ruhi,Pouria Ruhi,Pouria Ruhi,Pouria Ruhi, Fredrik HæreidFredrik HæreidFredrik HæreidFredrik Hæreid, Klara L, Klara L, Klara L, Klara Löfgren,öfgren,öfgren,öfgren,    AnneAnneAnneAnne    Berit Lindstad, Berit Lindstad, Berit Lindstad, Berit Lindstad, 

Roger Kvendseth, Marie Gehlin, Andreas BrRoger Kvendseth, Marie Gehlin, Andreas BrRoger Kvendseth, Marie Gehlin, Andreas BrRoger Kvendseth, Marie Gehlin, Andreas Bränd, Eländ, Eländ, Eländ, Elise Bruforsise Bruforsise Bruforsise Brufors, Patrik Segersven, Patrik Segersven, Patrik Segersven, Patrik Segersven    och alla andra 

kollegor och vänner som trodde, hejade och följde. Vem vore jag, vem vore jag.    

 

Tack till mamma, pappa, Jannicke mamma, pappa, Jannicke mamma, pappa, Jannicke mamma, pappa, Jannicke och    KalleKalleKalleKalle, som har närt en opraktisk akademiker vid sin barm; 

godtagit det och accepterat det.   

 

Tack till professor Annika Egan SjölanderAnnika Egan SjölanderAnnika Egan SjölanderAnnika Egan Sjölander, för fantastisk handledning och för att villigheten att anta 

frågeställningen. Vetenskapen skiter i Nordic Choice Hotels men Nordic Choice Hotels skiter inte i 

vetenskapen. Vi borde dricka mer kaffe.  

 

Mest av allt är denna studie min hyllning till alla dem som aldrig tog det aktiva valet att bli 

publicister, men som blev det ändå, för att digitaliseringen krävde det av dem. Det är en hyllning 

till alla dem som varje dag, vare sig de vill eller inte, och för sina gästers skull, kliver ut på den 

digitala arenan, i all sin analoga sårbarhet, och deltar i den digitala kulturen. Vänner och hjältar 

kallar jag er.  

 
”När jag kom till er, kära bröder och systrar, var det inte med vältaliga ord och 

mänsklig visdom… För jag beslutade mig för att inte veta av något annat än Jesus 

Kristus, och honom korsfäst.” [1 kor 2:1-2] 
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11111111 . . . . BilagorBilagorBilagorBilagor        

 

11.1.11.1.11.1.11.1. Intervjuguide 1: Samtalsintervju med digital expert utanför hotellbranschen Intervjuguide 1: Samtalsintervju med digital expert utanför hotellbranschen Intervjuguide 1: Samtalsintervju med digital expert utanför hotellbranschen Intervjuguide 1: Samtalsintervju med digital expert utanför hotellbranschen     

Bakgrund till studien. Redogör kort syftet och vad som är forskningsansatsen. Redogör också hur 

lång tid intervjun kommer att ta.  

Tema 1Tema 1Tema 1Tema 1: Konvergenskulturen. : Konvergenskulturen. : Konvergenskulturen. : Konvergenskulturen.     

Berätta kort om dig själv. Hur länge har du arbetat i branschen?  

Vad är dina arbetsuppgifter idag?  

Kan du berätta kort om hur du upplever förändringen mellan kommunikation och marknadsföring 

före och efter Internet?  

Vad ser du som den största utmaningen?  

Med konvergenskultur menar de flesta forskare bland annat att gamla medier spelar på lag med 

nya medier. Vilka konsekvenser har detta, tror du?  

Det finns en forskare som anser att det digitala ekosystemet kommer att vara ”oöverskådligt 

mischmasch” framöver där det kommer vara svårt att få översikt. Vad betyder detta, tror du? Vilka 

konsekvenser kommer detta att få? 

Tema 2: OrganisationenTema 2: OrganisationenTema 2: OrganisationenTema 2: Organisationen    

Hur menar du att en organisation bäst riggar för konvergens?  

Vad skiljer sig åt i organisationen före Internet och efter?  

Tema 3:  Att mäta TripAdvisor roll i det digitala ekosystemetTema 3:  Att mäta TripAdvisor roll i det digitala ekosystemetTema 3:  Att mäta TripAdvisor roll i det digitala ekosystemetTema 3:  Att mäta TripAdvisor roll i det digitala ekosystemet    

På vilket sätt tror du att TripAdvisor påverkar konvergensen eller det digitala ekosystemet?  

Hur kan man mäta detta, menar du?  

På vilket sätt skiljer sig mätning av ett mediums effekt sett i ett digitalt ekosystem, menar du?   

11.2.11.2.11.2.11.2. Intervjuguide 2: Samtalsintervju med hotellanställda som svarar på TripAdvisorIntervjuguide 2: Samtalsintervju med hotellanställda som svarar på TripAdvisorIntervjuguide 2: Samtalsintervju med hotellanställda som svarar på TripAdvisorIntervjuguide 2: Samtalsintervju med hotellanställda som svarar på TripAdvisor    

Bakgrund till studien. Redogör kort syftet och vad som är forskningsansatsen. Redogör också hur 

lång tid intervjun kommer att ta.  

Tema 1: Konvergenskulturen. Tema 1: Konvergenskulturen. Tema 1: Konvergenskulturen. Tema 1: Konvergenskulturen.     

Berätta kort om dig själv. Hur länge har du arbetat i branschen?  

Vad är dina arbetsuppgifter idag?  

Kan du berätta kort om hur du upplever förändringen för hotellbranschen före och efter Internet?  

Vad är den största fördelen med Internet? 

Minns du ditt första möte med TripAdvisor?   

Tema 2: OrganisationenTema 2: OrganisationenTema 2: OrganisationenTema 2: Organisationen    

Vilka direkta konsekvenser fick Internet, och framför allt TripAdvisor för din organisation?  

Vem mer än du svarar på TripAdvisor? 

Tema 3:  Att svara på reTema 3:  Att svara på reTema 3:  Att svara på reTema 3:  Att svara på recensioner på Internet, framför allt på TripAdvisor censioner på Internet, framför allt på TripAdvisor censioner på Internet, framför allt på TripAdvisor censioner på Internet, framför allt på TripAdvisor     

Hur ofta svarar du på recensioner?  

Svarar ni på några andra sajter än TripAdvisor? Vilka?   
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Vilka fördelar ser du med recensioner? 

Vad gör du med den informationen du ser i recensionerna?  

Vad är svårt, tycker du?  

Vad är roligt? 

Kan du ge exempel på återkoppling som ni har fått och som ni har gjort något med?  

Har det hänt att gäster på hotellet har nämnt något de har läst på exempelvis TripAdvisor? Vad har 

de sagt? 

På vilket sätt, tror du, kan TripAdvisor förändra hotellupplevelsen för en gäst?  

När du svarar på TripAdvisor, vad viktlägger du då?  

 

11.3.11.3.11.3.11.3. Intervju med hotelldirektör 1: Hilde Intervju med hotelldirektör 1: Hilde Intervju med hotelldirektör 1: Hilde Intervju med hotelldirektör 1: Hilde     

Hotelldirektör 1, Hilde, 45 år. Intervju via telefon, Oslo, 4 maj 2016. Intervjun varade i 20 minuter.     

    

KONVERGENSKULTUKONVERGENSKULTUKONVERGENSKULTUKONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND R OCH BAKGRUND R OCH BAKGRUND R OCH BAKGRUND     

Jeg er 45 år og jeg har hele mitt arbeidsliv i hotellbransjen, innen forskjellige avdelinger. Men jeg 

begynte egentlig som resepsjonist, så gikk jeg over og jobbet som husøkonom, fordi jeg så at det 

var ingen som hadde en vitenskapelig tilnærming til husøkonom og så var jeg med på en god del 

hotellåpninger og opplæring av hotellsjefer og husøkonomer og så fikk jeg muligheten til å ta over 

mitt eget hotell og åpne dette hotellet som jeg nå har vært i ett år.  

 

En arbeidsdag er litt uforutsigbar. Det er mange faste oppgaver, men spesielt i en nyetablert bedrift 

så går det gjerne både ett og to år for du har fått satt alle rutiner, man skal handtere veldig mange 

ting som man gjør kanskje bare en gang i en oppstartsfase og alt i fra å etablere rutiner internt til 

ting mot kunder og leverandører: masse, hva skal jeg si, arbeid mot autoriteter som brandvesen, 

bevillinger og slike ting. Det er mye, det er et veldig brett spekter av arbeid, spesielt det første året. 

Driftsmessig så har vi en liten organisasjon med bare fire avdelingsledere inkludert meg selv, så er 

det å bistå di for at di skal fungere mest mulig som gode ledere for sine avdelinger. 

 

Når jeg først opplevde Internett og mail spesielt og effekten av det var i 1997, 1998. Da jobbet jeg i 

Quality [Hotel, transkribentens anm.] og da var jeg helt fascinert over hvor effektivt man kunde 

begynne å jobbe. Og hvor lett det var å begynne å kommunisere med andre kollegaer på andre 

hoteller. Og de gule lappene begynte å forsvinne. Og de gule lappene begynte å forsvinne. Og de gule lappene begynte å forsvinne. Og de gule lappene begynte å forsvinne. Men nettsider og sånt, det var ikke det store 

temaet da. Da var det mer mail og at du kunde hente ut informasjon og du kunde søke lite grann på 

Internett og sånn, men ikke mye.     

                

 

Som hotelldirektør så var jeg på med en gang, men i de siste årene når jeg jobbet i Clarion [hotel] 

hadde jeg selv en sjef som alltid var opptatt av plassering på TripAdvisor for å se hvordan vi gjorde 

det. Da var vi bare observatører, vi fulgte med hvordan vårt eget hotell lå an på TripAdvisor men jeg 

jobbet ikke aktivt med det.   

 

ORGANISATORGANISATORGANISATORGANISATIONENIONENIONENIONEN    
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For meg er TripAdvisor kjempeviktig og min frustrasjon er at når en gjest har lagt in en review så går For meg er TripAdvisor kjempeviktig og min frustrasjon er at når en gjest har lagt in en review så går For meg er TripAdvisor kjempeviktig og min frustrasjon er at når en gjest har lagt in en review så går For meg er TripAdvisor kjempeviktig og min frustrasjon er at når en gjest har lagt in en review så går 

det 24 timer før jeg får varsel på mail at jeg har fått en review. Og det er for lang tid for meg så jeg er det 24 timer før jeg får varsel på mail at jeg har fått en review. Og det er for lang tid for meg så jeg er det 24 timer før jeg får varsel på mail at jeg har fått en review. Og det er for lang tid for meg så jeg er det 24 timer før jeg får varsel på mail at jeg har fått en review. Og det er for lang tid for meg så jeg er 

inne hver morgen.inne hver morgen.inne hver morgen.inne hver morgen.        

    

Det er faktisk en av de første tingen jeg gjør hver morgen, å sjekke TripAdvisor, og hvis vi har fått 

reviews. For jeg ligger rett og slett i forkant føre jeg får varsel. Eh. Ja, og det er litt på bakgrunn av 

at vi har fått en del gjestetilbakemeldinger om att, om att gjestene, di leser TripAdvisor, vi får 

bookinger på bakgrunn av det som står om oss på TripAdvisor. Derfor er det kjempeviktig for meg å 

være ute og svare med en gang. For jeg vet at gjestene våre leser det.    

    

Vi får tilbakemeldinger at de har booket på bakgrunn av det de har lest på TripAdvisor og vi har til 

og med fått gjester som har lest våre dårlige reviews og har allikevel booket på bakgrunn av våre 

svar til gjester.    

    

Jeg kommuniserer den til alle i organisasjonen. Og spesielt lederne. Men alle, hvis jeg får en helt, 

helt nøytral tilbakemelding så gjør jeg ingenting med den før da er det, hva skal jeg si, da er det en 

helt everyday routine som gjelder. Men før hver positiv tilbakemelding vi får og før hver kritikk vi får 

så går den ut: all positiv går til hele organisasjonen, all kritikk går først og fremst til ledergruppen. 

 

Fordi det er gjestens opplevelse som står på TripAdvisor. Selvfølgelig er den subjektiv, men det er litt Fordi det er gjestens opplevelse som står på TripAdvisor. Selvfølgelig er den subjektiv, men det er litt Fordi det er gjestens opplevelse som står på TripAdvisor. Selvfølgelig er den subjektiv, men det er litt Fordi det er gjestens opplevelse som står på TripAdvisor. Selvfølgelig er den subjektiv, men det er litt 

det som er virkeligheten. Man kan framstå så veldig mye som man vill, men det er adet som er virkeligheten. Man kan framstå så veldig mye som man vill, men det er adet som er virkeligheten. Man kan framstå så veldig mye som man vill, men det er adet som er virkeligheten. Man kan framstå så veldig mye som man vill, men det er allikevel den llikevel den llikevel den llikevel den 

faktiske opplevelsen som man kan stole mest på. Selv om den er subjektiv. faktiske opplevelsen som man kan stole mest på. Selv om den er subjektiv. faktiske opplevelsen som man kan stole mest på. Selv om den er subjektiv. faktiske opplevelsen som man kan stole mest på. Selv om den er subjektiv.     

    

ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET     

Det som er hyggelig, det er å få tilbakemeldinger som bekrefter det vi ønsker å være som hotell. Når Det som er hyggelig, det er å få tilbakemeldinger som bekrefter det vi ønsker å være som hotell. Når Det som er hyggelig, det er å få tilbakemeldinger som bekrefter det vi ønsker å være som hotell. Når Det som er hyggelig, det er å få tilbakemeldinger som bekrefter det vi ønsker å være som hotell. Når 

gjester kommer med tilbakemegjester kommer med tilbakemegjester kommer med tilbakemegjester kommer med tilbakemelding og positiv feedback på det vi jobber med, så er det selvfølgelig lding og positiv feedback på det vi jobber med, så er det selvfølgelig lding og positiv feedback på det vi jobber med, så er det selvfølgelig lding og positiv feedback på det vi jobber med, så er det selvfølgelig 

det aller beste. Det som er mest nyttig, det er konstruktiv kritikk. Det er det som kan bidra till at vi det aller beste. Det som er mest nyttig, det er konstruktiv kritikk. Det er det som kan bidra till at vi det aller beste. Det som er mest nyttig, det er konstruktiv kritikk. Det er det som kan bidra till at vi det aller beste. Det som er mest nyttig, det er konstruktiv kritikk. Det er det som kan bidra till at vi 

kan forandre oss eller forbedre oss. […]kan forandre oss eller forbedre oss. […]kan forandre oss eller forbedre oss. […]kan forandre oss eller forbedre oss. […]        

Der går det gjerne med helt konkrete ting: vi ønsker oss avocado, vi kunne ønske oss speilegg, vi 

kunne ønske oss andre ting. Og det er ting man kan tilpasse. Man kan ikke tilpasse hardware, men 

man kan tilpasse veldig mye annet.  

Vi får tilbakemeldinger at de har booket på bakgrunn av det de Vi får tilbakemeldinger at de har booket på bakgrunn av det de Vi får tilbakemeldinger at de har booket på bakgrunn av det de Vi får tilbakemeldinger at de har booket på bakgrunn av det de har lest på TripAdvisor og vi har til og har lest på TripAdvisor og vi har til og har lest på TripAdvisor og vi har til og har lest på TripAdvisor og vi har til og 

med fått gjester som har lest våre dårlige reviews og har allikevel booket på bakgrunn av våra svar til med fått gjester som har lest våre dårlige reviews og har allikevel booket på bakgrunn av våra svar til med fått gjester som har lest våre dårlige reviews og har allikevel booket på bakgrunn av våra svar til med fått gjester som har lest våre dårlige reviews og har allikevel booket på bakgrunn av våra svar til 

gjester.   gjester.   gjester.   gjester.       

    

Jeg anerkjenner at de har kommentert det og jeg anerkjenner at noen ting kan vi gjøre noe med og 

andre ting, er det sånn at, okay, dette er vårt produkt, det finnes variasjoner og det finnes 

muligheter, sånn er vi faktisk.  

 

11.4.11.4.11.4.11.4. Intervju med hotelldirektör 2: Marte Intervju med hotelldirektör 2: Marte Intervju med hotelldirektör 2: Marte Intervju med hotelldirektör 2: Marte     

Namn, plats, datum: Namn, plats, datum: Namn, plats, datum: Namn, plats, datum:     

Hotelldirektör 2, Marte, 40 år. Intervju via telefon, Köpenhamn, 6 maj 2016. Intervjun tog 20 

minuter.  
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KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND     

Jeg har jobbet på hotellet siden totusen og tolv så det er jo fire år. Før det var jeg med og startet 

opp et hotell i Oslo på en annen kjede så, der var jeg i fire år som resepsjonssjef og så tidligere så 

har jeg jobbet på både resepsjon og på konferanse på andre hotell og salg det som er da for jeg fikk 

stillingen her.  

 

Mine arbeidsoppgaver, det    er veldig, veldig variert. Det er alt fra å holde orden på regnskap til 

prognoser og hva vi tror vi kommer til å levere av tall. Det er informasjon og møter og motivasjon 

med alle ansatte. Personal, ehm, det er sosiale media som er viktig og står høgt oppe. Være med i 

aviser, følge med på det som skjer og ja, mye mail og sentrale ting som du må være med på og 

møter og. Ja. Forskjellige ting.  

 

Det første jeg gjør hver dag, det er å si hei til alle ansatte da og så tar jeg kaffekanna og går en 

runde i frokostsalen og serverer kaffe. Før jeg setter meg ned og begynner å åpne mail og går 

igjennom mail først og så ser jeg fortløpende hva som må gjøres. Det kan jo være at jeg må ta en 

booking og at jeg må ta en telefon og at jeg faktisk må vaske rommene en dag også og hjelpe der 

det trenges. […] Og så får jeg noen rare oppdrag til å lage snapfilmer. [Skratt] Da føler jeg at jeg 

bruker hele dagen bare på tull [skratt], nei da. Så da bruker jeg hele dagen på det. Men det er 

selvfølgelig veldig, veldig viktig. Så er det jo revenue og kontakt med Oslo [Det vill säga 

huvudkontoret, transkribentens anmärkning] og så er det mye mail da. Og så er det alltid felles 

lunsj med de ansatte så lenge jeg er på huset. Og så, ja. Så ser jeg på økonomi. Jeg kan ta en 

salgstelefon og, ja, dagen flyger.  

 

Internett? Ja. Det husker jeg ikke helt, jeg husker jo at den første søknaden min var på papir og alt 

sånn. Første vaskejobben, jeg jobbede på [plats]. Men hvilken tid kom Internett? […] Jeg kan ikke 

huske så veldig mye. Jeg begynner jo å fokusere på mest på sånn sosiale medier på den jobben jeg 

er i nå, for åtte år siden egentlig. Da når jeg hadde ansvar om dette på en måte. Ja.   

Det har jo kommet gradvis på en måte og jeg har jo kanskje vært sånn, for eksempel sånn sosiale 

medier så gikk det lang tid før jeg gikk på Facebook, eller, jeg var i vart fall ikke første mann ut og 

sånne ting og så, så jeg var jo litt treig, sånn generelt. Eh, så og det var jo i disse tider før åtte år 

siden tenker jeg da kanskje eller sånn.   

 

    

    

ORGANISATIONEN: ORGANISATIONEN: ORGANISATIONEN: ORGANISATIONEN:     

Men det var da jeg merket at når jeg jobbede på [namn på hotell] at vi fikk tilbakemeldinger fra 

kundene på hjemmesida vår og vi begynner med TripAdvisor og det var da jeg så responsen da på 

det vi la ut og hvor viktig det var. Ja, det er på de årene før jeg kom hit. Så når jeg kom hit og tok 

over her i Ålesund så visste jeg at dette skulle jeg fokusere på, det var kjempeviktig.  
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Første gang jeg møtte TripAdvisor … Nei, jeg husker bare at det var på den jobben der nede, ja, jeg 

synes det var sånn, plutselig så begynte vi å snakke om det, vi hadde nok et par unge resepsjonister 

som var opptatt av det faktisk. Det var kanskje gjennom dem først, egentlig. 

   

Nei, det var mest egentlig, første gangen, altså, jeg har vært her i fire år da og det første jeg gjorde, 

det var å begynne å fokusere på TripAdvisor når jeg kom til hotellet. Jeg begynte å svare på nye og 

gamle og jeg benyttet mig av venner som kunde andre språk for å svare på forskjellige språk. Jeg 

bare følte at det her var viktig og vi fikk også en del fra ovenfra at dette er ting vi fokuserer på. Men 

jeg tok det så godt at jeg begynner med en gang og jeg fikk hjelp med å svare på, for man må jo 

svare på italiensk på italiensk og så videre. Og så var det jo greit å tale til folk og jeg så jo at det var 

viktig og vi fikk førsteplass og vi fikk avisoppslag og alt det der. Men: i fjor sommer så jobbede jeg 

tre uker ute i resepsjonen.  

 

Og da kom gjester inn og spurte: «hvem er hun [namn på hotelldirektören]?» Fordi de hadde lest Og da kom gjester inn og spurte: «hvem er hun [namn på hotelldirektören]?» Fordi de hadde lest Og da kom gjester inn og spurte: «hvem er hun [namn på hotelldirektören]?» Fordi de hadde lest Og da kom gjester inn og spurte: «hvem er hun [namn på hotelldirektören]?» Fordi de hadde lest 

tilbakemeldinger på TripAdvisor og de kom fordi at jeg hadde svart så bra. Og da var det sånn at da tilbakemeldinger på TripAdvisor og de kom fordi at jeg hadde svart så bra. Og da var det sånn at da tilbakemeldinger på TripAdvisor og de kom fordi at jeg hadde svart så bra. Og da var det sånn at da tilbakemeldinger på TripAdvisor og de kom fordi at jeg hadde svart så bra. Og da var det sånn at da 

ser du virkelig atser du virkelig atser du virkelig atser du virkelig at    her er det en effekt. her er det en effekt. her er det en effekt. her er det en effekt.  

 

Ja. Jeg tror det er viktig å være direktør, eller altså, men det kan nok være andre, men jeg tror også, 

men det tror jeg nok at det vises litt igjen at når det er sjefen som gjør det, det samme merker jeg 

på det internsystemet vårt, Loopon [Det vill säga enkätsystemet som hotellet använder, 

transkribentens anmärkning], der er folk litt ... men det går greit, det er ingen som sier noe, men jeg 

tror det er litt mer sånn trøkk over det når det er direktøren, det er jo jeg som sier det nå, men sånn 

er det da.  

 

OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET     

Jeg prøver å gjøre det var fjortendeJeg prøver å gjøre det var fjortendeJeg prøver å gjøre det var fjortendeJeg prøver å gjøre det var fjortende    dag. Periodevis er jeg veldig ofte inne og andre tider sånn som dag. Periodevis er jeg veldig ofte inne og andre tider sånn som dag. Periodevis er jeg veldig ofte inne og andre tider sånn som dag. Periodevis er jeg veldig ofte inne og andre tider sånn som 

nå henger nå henger nå henger nå henger jeg jeg jeg jeg litt etter, det kommer litt an på situasjonen på hotellet. Men jeg har på litt etter, det kommer litt an på situasjonen på hotellet. Men jeg har på litt etter, det kommer litt an på situasjonen på hotellet. Men jeg har på litt etter, det kommer litt an på situasjonen på hotellet. Men jeg har på en måte alltid en måte alltid en måte alltid en måte alltid 

prøvd å gjøre det veldig nøye. prøvd å gjøre det veldig nøye. prøvd å gjøre det veldig nøye. prøvd å gjøre det veldig nøye. JegJegJegJeg    kopierer jo tekster fra Internett inn på ett Wordkopierer jo tekster fra Internett inn på ett Wordkopierer jo tekster fra Internett inn på ett Wordkopierer jo tekster fra Internett inn på ett Word----dokument, og dokument, og dokument, og dokument, og 

skriver svaret mitt der og for å prøve å få mindre feil og før å prøve å ikke gjøre det likt hele veien. skriver svaret mitt der og for å prøve å få mindre feil og før å prøve å ikke gjøre det likt hele veien. skriver svaret mitt der og for å prøve å få mindre feil og før å prøve å ikke gjøre det likt hele veien. skriver svaret mitt der og for å prøve å få mindre feil og før å prøve å ikke gjøre det likt hele veien. 

Og sånn.  Og sånn.  Og sånn.  Og sånn.      

    

Jeg legger litt arbeid i dJeg legger litt arbeid i dJeg legger litt arbeid i dJeg legger litt arbeid i det selv om det går fortere nå enn hva det gjorde før. Jeg føler jo at jeg legger et selv om det går fortere nå enn hva det gjorde før. Jeg føler jo at jeg legger et selv om det går fortere nå enn hva det gjorde før. Jeg føler jo at jeg legger et selv om det går fortere nå enn hva det gjorde før. Jeg føler jo at jeg legger 

det tross alt ut på Internett der alle kan lese og det, det blir jo med mitt navn i hele mitt liv og jeg det tross alt ut på Internett der alle kan lese og det, det blir jo med mitt navn i hele mitt liv og jeg det tross alt ut på Internett der alle kan lese og det, det blir jo med mitt navn i hele mitt liv og jeg det tross alt ut på Internett der alle kan lese og det, det blir jo med mitt navn i hele mitt liv og jeg 

skal leve med det i hele mitt liv. skal leve med det i hele mitt liv. skal leve med det i hele mitt liv. skal leve med det i hele mitt liv.     

    

Ja. Så derfor så har jeg prøvd å få gjort det litt mer grundig og jeg tar litt tak i det selv om det ikke 

er perfekt på langt nær og alt sånn og jeg liker vel å gjøre litt ut av det.  

    

Er det noe negativt så trekker jeg det med inn på huset og er det noe positivt så trekker jeg det med Er det noe negativt så trekker jeg det med inn på huset og er det noe positivt så trekker jeg det med Er det noe negativt så trekker jeg det med inn på huset og er det noe positivt så trekker jeg det med Er det noe negativt så trekker jeg det med inn på huset og er det noe positivt så trekker jeg det med 

ininininn på huset. Så vi kan lære av det. Og jeg tar det ut på print, og jeg informerer våre ansatte at de må n på huset. Så vi kan lære av det. Og jeg tar det ut på print, og jeg informerer våre ansatte at de må n på huset. Så vi kan lære av det. Og jeg tar det ut på print, og jeg informerer våre ansatte at de må n på huset. Så vi kan lære av det. Og jeg tar det ut på print, og jeg informerer våre ansatte at de må 

gå inn å lese det jeg skriver og alt sånn. Så de også skjønner viktigheten av det på en måte. Og det gå inn å lese det jeg skriver og alt sånn. Så de også skjønner viktigheten av det på en måte. Og det gå inn å lese det jeg skriver og alt sånn. Så de også skjønner viktigheten av det på en måte. Og det gå inn å lese det jeg skriver og alt sånn. Så de også skjønner viktigheten av det på en måte. Og det 

har de gjort fra dag 1 på en måte. På alle personalmhar de gjort fra dag 1 på en måte. På alle personalmhar de gjort fra dag 1 på en måte. På alle personalmhar de gjort fra dag 1 på en måte. På alle personalmøter så snakker vi om det og. Ja. Da tar vi et øter så snakker vi om det og. Ja. Da tar vi et øter så snakker vi om det og. Ja. Da tar vi et øter så snakker vi om det og. Ja. Da tar vi et 

eksempel og ja. eksempel og ja. eksempel og ja. eksempel og ja.     
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Jeg har jo fått så mye positivt så av og til så synes jeg faktisk at det er vanskelig å svare på så masse 

gode tilbakemeldinger fordi jeg har ikke ord liksom. [Skratt] Så jeg synes nesten det er, de er så bra 

at jeg synes det er vanskelig å svare på alle disse gode. Heldigvis da!  

 

Det morsomste er alle meninger om vaflene våre og vaffeljernet og alt sånt da. Det er mange som 

har meninger om det.  

 

Det er jo ikke noe annet enn at jeg tar ut print og det at jeg går inn og leser det og så ser jeg på hva 

jeg kan ta med til lunsjen og så tar jeg med meg de tilbakemeldingene og hvis jeg på en måte ser, 

skryter for alt og alle gjør en god jobb og personalen for meg er viktig, de ganger jeg ser at 

personalen blir nevnt, da prøver jeg å svare på den og ettersom personalen er det aller viktigste for 

oss og det er det som gjør at det går bra for oss. Fordi det er på en måte det som går igjen at vi har 

et bra miljø og det tror jeg gjestene ser og derfor så har de en god opplevelse med oss i tillegg til at 

produktet er bra da.  

 

Nei, det kan jo hende at hvis de leser så mye positiv tilbakemelding på forhand at de, det kan jo gå 

begge veier, de kan jo bli skuffet også men kanskje er de så positivt innstilt for de kommer at de på 

en måte tenker, ja, at dette her er veldig bra. Jeg tror at hvis vi snur litt om på det, at de faktisk ikke 

blir skuffet på en måte. At dette her er bra, så lenge vi leverer i alle fall. [Skratt]  

           

Det skal være personlig og at det er ikke likt, personlig og så prøver jeg at det skal være litt kos. Jeg 

prøver å gjøre det enkelt og greit men korrekt på en måte.  

 

Og så sammenligner jeg meg med både andre hotell i byen, jeg sjekker hva de skriver og jeg sjekker Og så sammenligner jeg meg med både andre hotell i byen, jeg sjekker hva de skriver og jeg sjekker Og så sammenligner jeg meg med både andre hotell i byen, jeg sjekker hva de skriver og jeg sjekker Og så sammenligner jeg meg med både andre hotell i byen, jeg sjekker hva de skriver og jeg sjekker 

hotell i Oslo sidhotell i Oslo sidhotell i Oslo sidhotell i Oslo siden de er hotell som skriver tilbakemeldinger fordi det er jo få som, av totalen så er en de er hotell som skriver tilbakemeldinger fordi det er jo få som, av totalen så er en de er hotell som skriver tilbakemeldinger fordi det er jo få som, av totalen så er en de er hotell som skriver tilbakemeldinger fordi det er jo få som, av totalen så er 

det jo i alla fall få som skriver tilbakemeldinger. Så har jeg sjekket litt i England og sånn. Ja, hvordan det jo i alla fall få som skriver tilbakemeldinger. Så har jeg sjekket litt i England og sånn. Ja, hvordan det jo i alla fall få som skriver tilbakemeldinger. Så har jeg sjekket litt i England og sånn. Ja, hvordan det jo i alla fall få som skriver tilbakemeldinger. Så har jeg sjekket litt i England og sånn. Ja, hvordan 

de skriver for at det er jo for å prøve å få litt ideer og på ede skriver for at det er jo for å prøve å få litt ideer og på ede skriver for at det er jo for å prøve å få litt ideer og på ede skriver for at det er jo for å prøve å få litt ideer og på engelsk og det er jo ikke så lett synes jeg ngelsk og det er jo ikke så lett synes jeg ngelsk og det er jo ikke så lett synes jeg ngelsk og det er jo ikke så lett synes jeg 

alltid og prøve å førandre og gjøre det forskjellig da. Så derfor så gjør jeg litt sånn Research alltid og prøve å førandre og gjøre det forskjellig da. Så derfor så gjør jeg litt sånn Research alltid og prøve å førandre og gjøre det forskjellig da. Så derfor så gjør jeg litt sånn Research alltid og prøve å førandre og gjøre det forskjellig da. Så derfor så gjør jeg litt sånn Research 

innimellom for å prøve å forbedre oss og svarene.innimellom for å prøve å forbedre oss og svarene.innimellom for å prøve å forbedre oss og svarene.innimellom for å prøve å forbedre oss og svarene.    

    

11.5.11.5.11.5.11.5. Intervju Intervju Intervju Intervju med hotelldirektmed hotelldirektmed hotelldirektmed hotelldirektör 3:ör 3:ör 3:ör 3:    Thomas. Thomas. Thomas. Thomas.     

NNNNamn, plats, datumamn, plats, datumamn, plats, datumamn, plats, datum, inter, inter, inter, intervjuns varaktighetvjuns varaktighetvjuns varaktighetvjuns varaktighet: : : :     

Hotelldirektör 3, Thomas, 34 år. Oslo, 10 maj 2016. Intervjun tog 20 minuter.     

    

KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND KONVERGENSKULTUR OCH BAKGRUND     

Jeg hamnet tilfeldigvis som pizzakokk og så begynte jeg på kjøkkenet, og så begynte jeg i 

restauranten og så har det bare gått hand i hand siden det. Og så har jeg jobbet som bartender i 

Hemsedal, jobbet som servitør og Manager på Aker Brygge og så var jeg innom kurs og konferanse 

på [hotell]. Og så dro jeg til Australia og jobbet som resepsjonist på et lite hotell, samtidig som jeg 

studerte, jeg tog en bachelor i Hotel Management. Og så jobbede jeg som Duty Manager på ett 

større designhotell. Så var jeg inom [namn på hotell] når jeg kom hem från Australia, så var jeg 

restaurantsjef under et halvt års tid.  
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Og så, og så begynte jeg på [namn restaurang] på Aker Brygge. Der var jeg fire år, og du vet jo 

hvordan det ser ut der nede, en sommerdag, det er jo bare kaos fra åtte til du stenger. Og det var 

bare det morsomste jeg har gjort i hele mitt liv. Og da skjønte jeg at det er dette jeg vil gjøre. Og så 

har jeg alltid hatt lust til å studere og jeg har alltid hatt lust till å reise. Så da fant jeg ett studium i 

Australia, en bachelor på fire år. Pakket min sekk, sa opp jobben min og dro.  

    

And never looked back! And never looked back! And never looked back! And never looked back!     

 

Når jeg møtte Internett før første gang, da var jeg femten. Ja, det begynte jo der i 97. Det var da jeg 

satt på Milk og skjønte at det her var kult. Altså, det begynte jo med Altavista, de der søkegrejene. Altså, det begynte jo med Altavista, de der søkegrejene. Altså, det begynte jo med Altavista, de der søkegrejene. Altså, det begynte jo med Altavista, de der søkegrejene. 

Det var jo det aller første, man kunde søke opp vad som helst, dDet var jo det aller første, man kunde søke opp vad som helst, dDet var jo det aller første, man kunde søke opp vad som helst, dDet var jo det aller første, man kunde søke opp vad som helst, det skjønte man jo ingenting av.et skjønte man jo ingenting av.et skjønte man jo ingenting av.et skjønte man jo ingenting av. Og så 

oppdagede jeg, jeg var ganske så tidlig på Milk, eller IRC, som var det første chatteprogrammet, så 

det var et virtuelt chatterom der man kunde joine forskjellige rom, snakke med folk da. Så det var 

mitt første ordentlige møte med Internett, det var da Internett blev stort.  

 

TripAdvisor. Det må ha vært i, Aker Brygge var vel kanskje litt tidlig, det var nok i Australia. Når jeg 

jobbet på et designhotell, det var da vi begynte å legge merke til TripAdvisor. Før da hadde vi mål 

om å bli topp. Nei, sorry, det var på det andre, et sånt billig hotell, der hadde vi som mål å bli topp ti 

i 2015. Det klarte vi over hode ikke. Vi kom på topp 25. Det gikk ikke i det hele tatt, men vi hadde 

masse fokus på det. Og da begynte vi også å svare selv, og vi hadde også en slik konkurranse om å 

hamne på TripAdvisor og om å bli nevnt på TripAdvisor. 

    

ORGANISATIONEN ORGANISATIONEN ORGANISATIONEN ORGANISATIONEN     

Å, jeg husker hele den stemningen. Det var jo krisestemning. Hvordan skal det her gå? TripAdvisor Å, jeg husker hele den stemningen. Det var jo krisestemning. Hvordan skal det her gå? TripAdvisor Å, jeg husker hele den stemningen. Det var jo krisestemning. Hvordan skal det her gå? TripAdvisor Å, jeg husker hele den stemningen. Det var jo krisestemning. Hvordan skal det her gå? TripAdvisor 

kommer til å ødelegge oss. Dkommer til å ødelegge oss. Dkommer til å ødelegge oss. Dkommer til å ødelegge oss. Det her er enden på hotell så som vi kjenner det. et her er enden på hotell så som vi kjenner det. et her er enden på hotell så som vi kjenner det. et her er enden på hotell så som vi kjenner det.     

Fordi at vi trodde at nå skal di anmelde oss. Jeg tror ikke man stolte på sitt eget produkt. Jeg tror at Fordi at vi trodde at nå skal di anmelde oss. Jeg tror ikke man stolte på sitt eget produkt. Jeg tror at Fordi at vi trodde at nå skal di anmelde oss. Jeg tror ikke man stolte på sitt eget produkt. Jeg tror at Fordi at vi trodde at nå skal di anmelde oss. Jeg tror ikke man stolte på sitt eget produkt. Jeg tror at 

hotellet tenkte at «nå kommer de till å bara være negative», vi skjønte jo ikke, det var før man haddhotellet tenkte at «nå kommer de till å bara være negative», vi skjønte jo ikke, det var før man haddhotellet tenkte at «nå kommer de till å bara være negative», vi skjønte jo ikke, det var før man haddhotellet tenkte at «nå kommer de till å bara være negative», vi skjønte jo ikke, det var før man hadde e e e 

endret tankegangen, om at det er gjesten som skal, det er gjesten sin opplevelse, det er di som skal endret tankegangen, om at det er gjesten som skal, det er gjesten sin opplevelse, det er di som skal endret tankegangen, om at det er gjesten som skal, det er gjesten sin opplevelse, det er di som skal endret tankegangen, om at det er gjesten som skal, det er gjesten sin opplevelse, det er di som skal 

bestemme hvordan vi skal jobbe. Jeg tror det var ett skille der, for fem, seks år siden. At når alt det bestemme hvordan vi skal jobbe. Jeg tror det var ett skille der, for fem, seks år siden. At når alt det bestemme hvordan vi skal jobbe. Jeg tror det var ett skille der, for fem, seks år siden. At når alt det bestemme hvordan vi skal jobbe. Jeg tror det var ett skille der, for fem, seks år siden. At når alt det 

med sosiale medier kom med reviews og alt sånt, smed sosiale medier kom med reviews og alt sånt, smed sosiale medier kom med reviews og alt sånt, smed sosiale medier kom med reviews og alt sånt, så er det plutselig gjesten som styrer. Og det ser vi å er det plutselig gjesten som styrer. Og det ser vi å er det plutselig gjesten som styrer. Og det ser vi å er det plutselig gjesten som styrer. Og det ser vi 

jo nå, nå har vi jo endret hele, så som vi driver hotell nå: hvis gjestene sier «jump» så sier vi «how jo nå, nå har vi jo endret hele, så som vi driver hotell nå: hvis gjestene sier «jump» så sier vi «how jo nå, nå har vi jo endret hele, så som vi driver hotell nå: hvis gjestene sier «jump» så sier vi «how jo nå, nå har vi jo endret hele, så som vi driver hotell nå: hvis gjestene sier «jump» så sier vi «how 

high»? high»? high»? high»? Og det er så det skal være, tenker jeg også.Og det er så det skal være, tenker jeg også.Og det er så det skal være, tenker jeg også.Og det er så det skal være, tenker jeg også.    

    

Jo, men jeg tror at hotellbransjen er blitt, eller hotellene har ikke noe valg. Det var et møte her for 

noen måned siden, og da var det noen som sa, nei, vi har faktisk ikke vært innom TripAdvisor på to 

år og sett på reviews.  

 

Og det går ikke. Med mindre du har et sånt, eneste hotellet på Nordpolen ogOg det går ikke. Med mindre du har et sånt, eneste hotellet på Nordpolen ogOg det går ikke. Med mindre du har et sånt, eneste hotellet på Nordpolen ogOg det går ikke. Med mindre du har et sånt, eneste hotellet på Nordpolen og    det er der folk må bo, det er der folk må bo, det er der folk må bo, det er der folk må bo, 

men hvis du er et hotell som skal fungere i den konkurransen som er i dag, så hvis du ikke hører på men hvis du er et hotell som skal fungere i den konkurransen som er i dag, så hvis du ikke hører på men hvis du er et hotell som skal fungere i den konkurransen som er i dag, så hvis du ikke hører på men hvis du er et hotell som skal fungere i den konkurransen som er i dag, så hvis du ikke hører på 

gjestene dine, så kommer man jo ingen vart. Da vet du ikke, da har du ingen kontakt med hva de gjestene dine, så kommer man jo ingen vart. Da vet du ikke, da har du ingen kontakt med hva de gjestene dine, så kommer man jo ingen vart. Da vet du ikke, da har du ingen kontakt med hva de gjestene dine, så kommer man jo ingen vart. Da vet du ikke, da har du ingen kontakt med hva de 

sier.sier.sier.sier. Så jeg tror at hele den bransjen, før tilbød hotellet et produkt og gjestene kom og så om de 

likte hotellet eller ikke. Mens nå trykker du bare på et knapp så vet du hva gjestene synes om ditt 
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produkt. Den uken. Den dagen. Den timen. Altså, man har sådan kontakt med gjestene sine. På 

godt og vondt naturligvis, det betyr mye mer jobb for oss. Eh, men samtidig så er du mye enklere 

for oss og skjønne hva gjestene vil ha.  

 

Jeg tror dette har forandret bransjen ganske så kraftig.  

    

OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET OM ATT SVARA PÅ RECENSIONER PÅ INTERNET     

Det er hotelldirektøren som er ansvarlig hos oss, men hon har gitt det ansvaret til meg. Eller nei! 

Ikke nå lenger for nå er det jeg som faktisk har ansvaret! Fordi nå er det jo jeg som er direktør. 

 

Jeg har som mål å svare hver uke. At det skal være occurred hver uke. […] Det er det som er målet. 

Det går ikke an å ikke svare, nå ligger vi litt etter planen, bak, så tar vi et sånt minimum en gang 

annen hver uke.  

 

Vi svarer på Loopon, Facebook, Instagram, vi har en Twitter-konto men den tror jeg vi skal avvikle, 

men vi svarer på di.  

 

Det er mye forskjellig, faktisk. Alt fra hvis noen sier: doene er tett på seks null syv. Eller: sånne ting 

som man ikke merker, som at sengen er knekt på det og det rommet, det er bare sånn direkte 

tilbakemeldinger som er gull for oss og få. Så er det jo det vi snakkede om tidligere, man får en sånn 

kundekontakt, ehm, at vi, det er litt forskjellig, noen svarer bare fordi de vil spy ut at di hadde ett 

grusomt opphold men de får vi heldigvis veldig få av. De aller fleste forteller om deres opplevelse 

da. Og da kan vi ta pulsen på hvor vi er. Er det noe vi burde gjøre annerledes. Vi som ikke har 

frokost får mye tilbakemeldinger på hva de synes om frokosttilbudet vårt. Så det er jo, altså hvis 

man bruker det for hva det er vert så er det en gullgruve. Altså, du kan jo tilpasse ditt produkt, i 

hvert fall for oss som har en ganske spesifikk målgruppe så er det jo en gullgruve, da kan vi tilpasse 

produktet vårt nøyaktig.  

 

Altså noen ting er jo bare som det er. Altså, at rommene våre er små. Ja, vi vet. Så du må jo filtrere 

det. Så noe legger du bare bort. Og da sier vi bare: We know. Vi har et ganske enkelt produkt, det er 

vi veldig klar over, så noe av det må vi bare pakke bort. Andre ting er utenfor vår kontroll. Mens 

mye av det i midten bruker vi til til å gjøre hotellet vårt bedre rett og slett, forbedre hotellet.  

 

Altså om det kommer til våre ansatte, om hvordan det er vasket, om det er noen som får 

tilbakemelding på dårlig service, om de ikke liker vår innsjekksløsning, om de trenger mer 

informasjon, om de ikke finner fram til rooftopen, om de ikke finner frem til, altså, det er så enkelt 

for oss å vite, hva gjestene våre trenger, når vi bruker det så aktivt som vi gjør da.  

 

Positive tilbakemeldinger. Det er det morsomste som finnes. Så enkle er vi Positive tilbakemeldinger. Det er det morsomste som finnes. Så enkle er vi Positive tilbakemeldinger. Det er det morsomste som finnes. Så enkle er vi Positive tilbakemeldinger. Det er det morsomste som finnes. Så enkle er vi mennesker og så enkle er mennesker og så enkle er mennesker og så enkle er mennesker og så enkle er 

vi på mitt hotell, at får du en virtuell high five så finnes det virkelig ikke noe gøyere enn det. Når folk vi på mitt hotell, at får du en virtuell high five så finnes det virkelig ikke noe gøyere enn det. Når folk vi på mitt hotell, at får du en virtuell high five så finnes det virkelig ikke noe gøyere enn det. Når folk vi på mitt hotell, at får du en virtuell high five så finnes det virkelig ikke noe gøyere enn det. Når folk 

sier til oss, vi er ikke noe opptatt av, vi kan ikke skryte av at vi har et fint hotell for vi har ett helt sier til oss, vi er ikke noe opptatt av, vi kan ikke skryte av at vi har et fint hotell for vi har ett helt sier til oss, vi er ikke noe opptatt av, vi kan ikke skryte av at vi har et fint hotell for vi har ett helt sier til oss, vi er ikke noe opptatt av, vi kan ikke skryte av at vi har et fint hotell for vi har ett helt 

straight hotellstraight hotellstraight hotellstraight hotell    som vi er veldig stolt av, men når folk sier till oss: we had the best experience while som vi er veldig stolt av, men når folk sier till oss: we had the best experience while som vi er veldig stolt av, men når folk sier till oss: we had the best experience while som vi er veldig stolt av, men når folk sier till oss: we had the best experience while 
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staying in Oslo. Det betyr at da har vi vært med på å kunne gjøre, altså ett Oslostaying in Oslo. Det betyr at da har vi vært med på å kunne gjøre, altså ett Oslostaying in Oslo. Det betyr at da har vi vært med på å kunne gjøre, altså ett Oslostaying in Oslo. Det betyr at da har vi vært med på å kunne gjøre, altså ett Oslo----opphold kulere. Og opphold kulere. Og opphold kulere. Og opphold kulere. Og 

så når vi får direkte tilbakemelding, det er ingenting som er gøyeså når vi får direkte tilbakemelding, det er ingenting som er gøyeså når vi får direkte tilbakemelding, det er ingenting som er gøyeså når vi får direkte tilbakemelding, det er ingenting som er gøyere, det er ingenting som slår det. re, det er ingenting som slår det. re, det er ingenting som slår det. re, det er ingenting som slår det.     

    

Det er vanskelig når vi har gjort feil, når vi direkte har tabbet oss ut. Om det er en, og spesiellt om 

det er noe vi er klar over, om det er noen ting vi har enten ikke har valgt å gjøre eller vi har 

nedprioritert på grunn av penger eller et eller annet sånt, at det her har vi bestemt oss for å ikke 

utvide. Og så skal man svare på det.  

 

Altså, det er jo enkle återkobblinger som frokostilbud. Folk klagde veldig på frokosttilbudet, da tog 

vi frem en frokostpose, fordi vi har jo ikke noen frokostrestaurant, så da var det mye klager på det 

en periode, at vi ikke hadde noen frokost, så da gjorde vi to ting: Ett, vi fikk alle ansatte til å navngi : Ett, vi fikk alle ansatte til å navngi : Ett, vi fikk alle ansatte til å navngi : Ett, vi fikk alle ansatte til å navngi 

tre frokostrestauranter så alle skal vite hvor nærmeste frokostrestaurant er tiltre frokostrestauranter så alle skal vite hvor nærmeste frokostrestaurant er tiltre frokostrestauranter så alle skal vite hvor nærmeste frokostrestaurant er tiltre frokostrestauranter så alle skal vite hvor nærmeste frokostrestaurant er til    enhver tid. Og to: vi enhver tid. Og to: vi enhver tid. Og to: vi enhver tid. Og to: vi 

tok fram en frokostpose som gjesten kan kjøpe.tok fram en frokostpose som gjesten kan kjøpe.tok fram en frokostpose som gjesten kan kjøpe.tok fram en frokostpose som gjesten kan kjøpe.  

 

For det første så tror jeg, det er jo forskjellige gjester da. Jeg tror noen, noen som kanskje er lite 

bitre i livet, og så kommer det til et hotell med den innstillingen at «nå skal jeg finne det som er galt 

og så skal jeg jammen si det på TripAdvisor». Jeg tror det har blitt et sånt våpen som mange bruker. 

Og det er fine, det må vi bare leve med, så kommer det alltid til å være. Det er ikke en døgnflue det 

her, dette er noe som kommer till å være, om det er TripAdvisor eller om det blir noe helt annet om 

ti år, det er det ingen som vet men, jeg tror noen bruker det som ett våpen mens andre bruker det 

mer som «nå har vi hatt en fin opplevelse, nå skal vi skryte av di», og så har du di i midten som 

bruker det sånn som det er skapt, at istedenfor at et magasin skal sende sin hotellrecensent, så er 

det faktisk gjestene som skal gi en tilbakemelding. Jeg tror det er flere forskjellige grupper, men det 

største gruppen i midten bruker det så som det er tenkt. Altså at gi en ærlig opplevelse av hvordan 

hotellopplevelsen har vært.  

 

Igjen: vi er litt spesielle, fordi vi er et enklere produkt, vi har ikke nødvendigvis, vi har ikke noe spa, vi 

har ikke noe hos oss, vi vil bare være en del av [stad], vi er veldig gode på å skryte av restaurantene, 

fordi vi har ikke noe restauranter selv, så det er mye på det med [stad] og «takk for at du bodde hos 

oss, fikk du med deg Illegal burger rett over gata? De har byens beste burger». Sånne ting. 

 

Og litt sånOg litt sånOg litt sånOg litt sånn leken. n leken. n leken. n leken. Ikke sån dødlig seriøst.Ikke sån dødlig seriøst.Ikke sån dødlig seriøst.Ikke sån dødlig seriøst.  

 

11.6.11.6.11.6.11.6. Intervju med digital informant: JohnIntervju med digital informant: JohnIntervju med digital informant: JohnIntervju med digital informant: John    

Digital informant, John, Oslo, 9 maj.     Intervjun varade i 35 minuter.        

    

KONVERGENSKULTURENKONVERGENSKULTURENKONVERGENSKULTURENKONVERGENSKULTUREN        

    

My background is very versatile. I never decided to do what I wanted to do when I grew up. Went 

into electronics, then to computers, programming for a while, building computers, running bars, 

restaurants, was a sailor, worked in a fish factory for a while, and kind of went through a lot of 

process of kind of everything, and was kind of interested. And what all this taught me about is that 

there are a lot of things that these different industries so to speak lean on behind.  
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I started a company pre millennium 1997 I think. It was supposed to be a design company for 

websites and we were working a lot in the floss in different things, mainly around CMS systems, 

programming and then I discovered this Internet Marketing thing around 1999, something like that.  

    

And from there it just caught my attention and I never looked back. And from there it just caught my attention and I never looked back. And from there it just caught my attention and I never looked back. And from there it just caught my attention and I never looked back.     

 

Meeting a lot of intMeeting a lot of intMeeting a lot of intMeeting a lot of interesting people, seeing an industry that is unfolding where you can actually have eresting people, seeing an industry that is unfolding where you can actually have eresting people, seeing an industry that is unfolding where you can actually have eresting people, seeing an industry that is unfolding where you can actually have 

the power to shape it in a way, still a lot of untouched territories that never have been kind of the power to shape it in a way, still a lot of untouched territories that never have been kind of the power to shape it in a way, still a lot of untouched territories that never have been kind of the power to shape it in a way, still a lot of untouched territories that never have been kind of 

developed properly, there are still books to be written, things still to be developed properly, there are still books to be written, things still to be developed properly, there are still books to be written, things still to be developed properly, there are still books to be written, things still to be discovered and that is what I discovered and that is what I discovered and that is what I discovered and that is what I 

find most interesting about this industry that we are in, around kind of Communication Online and find most interesting about this industry that we are in, around kind of Communication Online and find most interesting about this industry that we are in, around kind of Communication Online and find most interesting about this industry that we are in, around kind of Communication Online and 

Digital Communication. Digital Communication. Digital Communication. Digital Communication.     

 

My role is multiple. In this particular world I have gone from being kind of young and upcoming to 

being young, and then from being old, and then going in to being old and wise at one time. But 

what I have learned though is that, because of the youngness and because of the dynamics of the 

industry, you just can’t stop. It like you become quite fastigiated if you stop.  

 

And just looking at my knowledge just two years back it is not possible to be on pair with things, it is And just looking at my knowledge just two years back it is not possible to be on pair with things, it is And just looking at my knowledge just two years back it is not possible to be on pair with things, it is And just looking at my knowledge just two years back it is not possible to be on pair with things, it is 

a constant knowledge curve, it is a constant teaching and applying that knowledge, trying to find out a constant knowledge curve, it is a constant teaching and applying that knowledge, trying to find out a constant knowledge curve, it is a constant teaching and applying that knowledge, trying to find out a constant knowledge curve, it is a constant teaching and applying that knowledge, trying to find out 

what knowledge that matters and thewhat knowledge that matters and thewhat knowledge that matters and thewhat knowledge that matters and the    experience and what role it plays.experience and what role it plays.experience and what role it plays.experience and what role it plays.  

 

Often you can get caught up in learning things and be caught up with new shiny objects that can 

kind of get in the way. For example Facebook was for a while, and Instagram becomes that. And 

now we have snapchat, and somehow, because they become new shiny bright objects we get 

drawn to them but in reality we forget that there are actually a lot of other channels that are out 

there that are quite useful and we should actually be focusing on them.  

 

My role today is to try to educate, is to try to bring in experience, bring in experience that filters.  

    

I started making websites in 1997. And then went into Marketing in 1999, and I just kind of never I started making websites in 1997. And then went into Marketing in 1999, and I just kind of never I started making websites in 1997. And then went into Marketing in 1999, and I just kind of never I started making websites in 1997. And then went into Marketing in 1999, and I just kind of never 

looked back. looked back. looked back. looked back.     

 

But the difference is massive. I am also blessed, I have five kids. And these kids range from being 

small to relatively old but they have been a fantastic demographic group also, and just to monitor 

them, how they relate to their friends and how they behave and how they react.  

 

I am not a digital native, I am not I am not a digital native, I am not I am not a digital native, I am not I am not a digital native, I am not a digital alien or a kind of importer. I would say I am more of a a digital alien or a kind of importer. I would say I am more of a a digital alien or a kind of importer. I would say I am more of a a digital alien or a kind of importer. I would say I am more of a 

digital explorer, kind of a person who has a technical background, is relatively savvy on technology. digital explorer, kind of a person who has a technical background, is relatively savvy on technology. digital explorer, kind of a person who has a technical background, is relatively savvy on technology. digital explorer, kind of a person who has a technical background, is relatively savvy on technology.     

    

And then you have people like my grandmother who never understood what I did and in the end 

just told people that I repair phones. And I was in boarding school where we had half an hour phone 

time every week. If you jump ahead today my fourteen year old, if I take away her phone, that is 
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kind of her biggest, kind of fear ever. And I have a five year old who is dealing with and kind of 

growing up with this in a very natural way. And you see a massive difference.  

 

TTTThe noise level is going to go massively up until we reach a certain peak and then people will be he noise level is going to go massively up until we reach a certain peak and then people will be he noise level is going to go massively up until we reach a certain peak and then people will be he noise level is going to go massively up until we reach a certain peak and then people will be 

screaming for peace.screaming for peace.screaming for peace.screaming for peace. I don’t thiI don’t thiI don’t thiI don’t think we have reached that peak yet but at one point we will reach that nk we have reached that peak yet but at one point we will reach that nk we have reached that peak yet but at one point we will reach that nk we have reached that peak yet but at one point we will reach that 

peak where we will ask: is this really how we want to live?peak where we will ask: is this really how we want to live?peak where we will ask: is this really how we want to live?peak where we will ask: is this really how we want to live?  

 

And then we will start to kind of wind off. I think that how this is impacting our lives is that because 

of the human being and like if you think about the brain and the way that we work. Our brain has 

far more capacity than we’ve ever imagined. We do stuff we never imagined and I think that the 

more we move into this the more adaptable we will be.  

 

I think we can count on our I think we can count on our I think we can count on our I think we can count on our fingers on one hand on how many negative things there are. But there is fingers on one hand on how many negative things there are. But there is fingers on one hand on how many negative things there are. But there is fingers on one hand on how many negative things there are. But there is 

endless amounts of positive impact of this stuff. endless amounts of positive impact of this stuff. endless amounts of positive impact of this stuff. endless amounts of positive impact of this stuff.     

 

I would like to add one point to it and it is that if you look at the Internet version, compared to TV, 

was that the TV, which was the next big thing that came before the Internet. And even radio and 

print if you go back then: these are all linear. They need to happen at a certain time. And I 

remember they would show a TV show called Dallas. And like my family just showed up, it was like 

ten people in the room at Wednesday night at eight o clock. Now you can just go and see all the 

complete Dallas on Netflix in a row if I want to. So it stops being linear, and it becomes circular or 

whatever. Not linear. So the impact is far more than TV had on radio, and radio had on print and so 

on.  

 

The impact is far more. But radio and TV are integrated into the Internet. So TV has just become a 

part of the Internet. Linear TV will die but TV won’t die because we will watch TV differently. Radio 

won’t die. Radio still has a purpose. I will just listen through my phone and through anything else. 

Maybe we won’t call it radio anymore but is the same type of fundament and services. So the 

movement necessarily doesn’t mean that it has been killed, it just means that it has been adapted 

into a new format.  

 

There are two things that worry me: firstly that this will be too commThere are two things that worry me: firstly that this will be too commThere are two things that worry me: firstly that this will be too commThere are two things that worry me: firstly that this will be too commercial. Like you will become…ercial. Like you will become…ercial. Like you will become…ercial. Like you will become…    

[tystnad]: too pop. Or there are too many, for example for my taste, TV programs about vampires [tystnad]: too pop. Or there are too many, for example for my taste, TV programs about vampires [tystnad]: too pop. Or there are too many, for example for my taste, TV programs about vampires [tystnad]: too pop. Or there are too many, for example for my taste, TV programs about vampires 

and zomand zomand zomand zombies. And I do not know why that is a case and why all these shows are but it doesn’t leave bies. And I do not know why that is a case and why all these shows are but it doesn’t leave bies. And I do not know why that is a case and why all these shows are but it doesn’t leave bies. And I do not know why that is a case and why all these shows are but it doesn’t leave 

anything behind. It is basically, it is just a fluff. Basically that. anything behind. It is basically, it is just a fluff. Basically that. anything behind. It is basically, it is just a fluff. Basically that. anything behind. It is basically, it is just a fluff. Basically that.     

    

And then, my second, maybe, fear on this would be that everything kind of has to be this buzAnd then, my second, maybe, fear on this would be that everything kind of has to be this buzAnd then, my second, maybe, fear on this would be that everything kind of has to be this buzAnd then, my second, maybe, fear on this would be that everything kind of has to be this buzzword zword zword zword 

thing. That all the new things will become buzzwords.thing. That all the new things will become buzzwords.thing. That all the new things will become buzzwords.thing. That all the new things will become buzzwords.  

 

Like if we watch the president election in the U.S. now, there are just buzzwords! The people are 

saying a lot of things and it is just what catches the attention. Now it is basically, maybe this means 

everything becomes headlines. And we just talk headlines. And that in itself, does not necessarily 

have to be bad, but it loses substance. That will be my kind of thinking about how that… But I think 



63 

 

 
 

the reason why that is happening is that we haven’t adapted it properly. We are still kind of 

thinking old term. We are still thinking linear, I have to look at myself: I was very linear when it 

comes to TV until like last year or something like that, very recently and then now I kind of started 

to appreciate the other one, and I really love that, being able to watch three of my four favorite 

shows at one go.  

 

But the negative part is, I don’t think that the negative part is so great that we can’t get over it. But But the negative part is, I don’t think that the negative part is so great that we can’t get over it. But But the negative part is, I don’t think that the negative part is so great that we can’t get over it. But But the negative part is, I don’t think that the negative part is so great that we can’t get over it. But 

what I think is happening is that we arwhat I think is happening is that we arwhat I think is happening is that we arwhat I think is happening is that we are adapting to start consuming content in this way. e adapting to start consuming content in this way. e adapting to start consuming content in this way. e adapting to start consuming content in this way.     

    

The mish mash can be looked at from a couple of ways: for example there is a mish mash because 

we have different audiences and we have different brands and we have different types of 

communication. Or is it because we have different content that doesn’t fit or is that we don’t keep 

up with technology, or is that technology goes too fast.  

 

There will be a lot of mish mash on the way. And I think, like, if you think about it: we just started There will be a lot of mish mash on the way. And I think, like, if you think about it: we just started There will be a lot of mish mash on the way. And I think, like, if you think about it: we just started There will be a lot of mish mash on the way. And I think, like, if you think about it: we just started 

this! And thatthis! And thatthis! And thatthis! And that    is the fun part of it.is the fun part of it.is the fun part of it.is the fun part of it.  

 

We, me and you and everybody in this building, we are just part of inventing the industry, and we 

are the ones making this real. And maybe in this building, maybe we have the one who will write 

the best Internet marketing book ever. Or that person will maybe find the conclusion about how this 

works or invent a new type of modem that we can put in our heads or whatever. I don’t know, but 

the mish mash is because we are developing.  

 

And it is basically a fluff: it is in a way very uAnd it is basically a fluff: it is in a way very uAnd it is basically a fluff: it is in a way very uAnd it is basically a fluff: it is in a way very unbalanced, but as we get developed, it will in the end nbalanced, but as we get developed, it will in the end nbalanced, but as we get developed, it will in the end nbalanced, but as we get developed, it will in the end 

find a way to kind of, click, click: match. find a way to kind of, click, click: match. find a way to kind of, click, click: match. find a way to kind of, click, click: match.     

    

OM ORGANISATIONEN OM ORGANISATIONEN OM ORGANISATIONEN OM ORGANISATIONEN     

    

Firstly, I would take down all barriers internally. I would take down all department walls. And what I Firstly, I would take down all barriers internally. I would take down all department walls. And what I Firstly, I would take down all barriers internally. I would take down all department walls. And what I Firstly, I would take down all barriers internally. I would take down all department walls. And what I 

would try to do is to get peoplewould try to do is to get peoplewould try to do is to get peoplewould try to do is to get people    to talk together.to talk together.to talk together.to talk together. And I would try to make them talk together based And I would try to make them talk together based And I would try to make them talk together based And I would try to make them talk together based 

on different knowledge, so that they can share knowledge. on different knowledge, so that they can share knowledge. on different knowledge, so that they can share knowledge. on different knowledge, so that they can share knowledge.  

 

I mean as you know yourself, in organization you have people who are maybe great at google 

Adwords, and then someone else who is great at Facebook advertising. These people might not 

necessarily talk together. But if they would talk and if they do it properly they might find that there 

is a lot of synthesis between them, their copy, and the way that they target people and so on, and 

so on. And they could just reuse the data and become better in their digital profession. So I would 

say if I were a dictator in a company, and I was responsible for the marketing department, and I 

could do whatever I want, I would start by tearing down walls and by tearing down the walls, I 

would want people, and I would have people to join together, to talk more together and kind of 

become more integrated and kind of understanding that we are on the same boat, and try to take 

away as much as possible of the political agenda that follows with each channel. Because every 

channel actually has a political agenda. Every channel, because we have been departmentalized, 
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needs to have a justification and because it needs to have a justification it actually has a political 

agenda. Maybe this is bit of Utopian thinking but everywhere I have seen some kind of sign that this 

is happening. Those are the companies and those are the organizations I have worked with that 

have the best successes.  

 

Yes, absolutely. There should be a major difference. The major difference is not in the fact that 

there are more computers on the table. This is actually a quite interesting question because if you 

think about it from an old slow moving world. Let’s say like 1985, plus, minus, and Internet still 

wasn’t around and no computers. A decision made on a board level could be done and the decision 

could last for the whole year. Today, a decision made on board level made to last for the rest of the 

year can actually hurt the company in the end of the year. Or even in the middle of the year, or in 

three months. Because this is a decision that is based on knowledge which is past time and 

something major might happen. We could see it: Like, Airbnb is a good example. Uber is a good 

example of that too, where you have a certain competition that comes out of the blue is a brick to 

mortal competition.  

 

It is a game changer in the way that these types of industries work. For better or for worse. It is a game changer in the way that these types of industries work. For better or for worse. It is a game changer in the way that these types of industries work. For better or for worse. It is a game changer in the way that these types of industries work. For better or for worse.     

 

But the decision need to be based on more dynamics, But the decision need to be based on more dynamics, But the decision need to be based on more dynamics, But the decision need to be based on more dynamics, better understanding of information, like how better understanding of information, like how better understanding of information, like how better understanding of information, like how 

the data flow for example, as we spoke about earlier, on the different ways people behave within a the data flow for example, as we spoke about earlier, on the different ways people behave within a the data flow for example, as we spoke about earlier, on the different ways people behave within a the data flow for example, as we spoke about earlier, on the different ways people behave within a 

hotel; that is really good knowledge! So if I would have to say that from a change point of view; no, hotel; that is really good knowledge! So if I would have to say that from a change point of view; no, hotel; that is really good knowledge! So if I would have to say that from a change point of view; no, hotel; that is really good knowledge! So if I would have to say that from a change point of view; no, 

we don’t we don’t we don’t we don’t have to be changing because of the Internet as such but we need to be changing because have to be changing because of the Internet as such but we need to be changing because have to be changing because of the Internet as such but we need to be changing because have to be changing because of the Internet as such but we need to be changing because 

of the way that it works, in the way that we communicate, so it is actually the communication of the way that it works, in the way that we communicate, so it is actually the communication of the way that it works, in the way that we communicate, so it is actually the communication of the way that it works, in the way that we communicate, so it is actually the communication 

opportunities that should be changing this more than anything else. opportunities that should be changing this more than anything else. opportunities that should be changing this more than anything else. opportunities that should be changing this more than anything else.     

 

During 2003 til 2007 I did a lot of affiliate. I worked a lot with booking.com and these affiliate 

websites and I had big websites with a lot of information. And my income was basically based on 

gaining traffic to these websites, by clicks on a banner or get impressions and that in itself teaches 

you a lot about the way the Internet works. And there is a dark side and there is a white side to it: 

the white side is where most of us are now. But this in the dark side actually teaches you a lot. 

 

There are a lot ofThere are a lot ofThere are a lot ofThere are a lot of    people that misuse websites like TripAdvisor. And for that matter all these kinds of people that misuse websites like TripAdvisor. And for that matter all these kinds of people that misuse websites like TripAdvisor. And for that matter all these kinds of people that misuse websites like TripAdvisor. And for that matter all these kinds of 

review sites, Yelp for that matter. They are being misused. Of course, these guys try to fight it but review sites, Yelp for that matter. They are being misused. Of course, these guys try to fight it but review sites, Yelp for that matter. They are being misused. Of course, these guys try to fight it but review sites, Yelp for that matter. They are being misused. Of course, these guys try to fight it but 

then it is always who is ahead of the curve and it is about algoriththen it is always who is ahead of the curve and it is about algoriththen it is always who is ahead of the curve and it is about algoriththen it is always who is ahead of the curve and it is about algorithms and we don’t have the human ms and we don’t have the human ms and we don’t have the human ms and we don’t have the human 

power to manage this and there are endless amount of reviews and so on.power to manage this and there are endless amount of reviews and so on.power to manage this and there are endless amount of reviews and so on.power to manage this and there are endless amount of reviews and so on.  

 

So in the end, there is a dark side to it. But if we remove this completely and in a perfect world 

where we are perfectly honest and all that. These websites are great. And I just bought a TV a 

couple of years back based upon reviews. And I was deciding between two types of TV’s and then I 

bought the one I have now because I read reviews. For me, that made my go buy the particular TV. 

And this is the same with when I went to Paris a few years back. And I go on TripAdvisor and I find 

all these reviews and I can find a restaurant and things like that and people recommending: “don’t 
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be in front of the Eiffel tower between 11 and 2 because that is when most people are around. 

Rather come before 11 or after 2 or 3 o clock, when there are fewer people.  

 

Review websites are great! They should be a part of your strategy when it comes to marketing, Review websites are great! They should be a part of your strategy when it comes to marketing, Review websites are great! They should be a part of your strategy when it comes to marketing, Review websites are great! They should be a part of your strategy when it comes to marketing, 

whether you are marketing hotels or selling TV’s. You should underwhether you are marketing hotels or selling TV’s. You should underwhether you are marketing hotels or selling TV’s. You should underwhether you are marketing hotels or selling TV’s. You should understand the impact of those and stand the impact of those and stand the impact of those and stand the impact of those and 

that there are people who are being influenced by these reviews.that there are people who are being influenced by these reviews.that there are people who are being influenced by these reviews.that there are people who are being influenced by these reviews.  

 

But that is also an interesting part because the power to the consumer, again this is in the perfect But that is also an interesting part because the power to the consumer, again this is in the perfect But that is also an interesting part because the power to the consumer, again this is in the perfect But that is also an interesting part because the power to the consumer, again this is in the perfect 

world the way we want it: The power that goes with the conworld the way we want it: The power that goes with the conworld the way we want it: The power that goes with the conworld the way we want it: The power that goes with the consumer because the consumer then can sumer because the consumer then can sumer because the consumer then can sumer because the consumer then can 

give reviews, based upon their experience. I most cases, if we have good service and we apply that, give reviews, based upon their experience. I most cases, if we have good service and we apply that, give reviews, based upon their experience. I most cases, if we have good service and we apply that, give reviews, based upon their experience. I most cases, if we have good service and we apply that, 

then we are fine. And this is the same with replying to it. How do we reply? What type of voice does then we are fine. And this is the same with replying to it. How do we reply? What type of voice does then we are fine. And this is the same with replying to it. How do we reply? What type of voice does then we are fine. And this is the same with replying to it. How do we reply? What type of voice does 

our establishment oour establishment oour establishment oour establishment or company have? Are we arrogant, are we honest, do we excuse ourselves, and r company have? Are we arrogant, are we honest, do we excuse ourselves, and r company have? Are we arrogant, are we honest, do we excuse ourselves, and r company have? Are we arrogant, are we honest, do we excuse ourselves, and 

are we human? How do we react to it? are we human? How do we react to it? are we human? How do we react to it? are we human? How do we react to it?     

 

Review websitesReview websitesReview websitesReview websites, TripAdvisor or not are part of an ecosystem that is here now and it is not going , TripAdvisor or not are part of an ecosystem that is here now and it is not going , TripAdvisor or not are part of an ecosystem that is here now and it is not going , TripAdvisor or not are part of an ecosystem that is here now and it is not going 

anywhere in the close future. And the otheranywhere in the close future. And the otheranywhere in the close future. And the otheranywhere in the close future. And the other    thing is that it can be misused, and specifically, I would thing is that it can be misused, and specifically, I would thing is that it can be misused, and specifically, I would thing is that it can be misused, and specifically, I would 

second, I would have courses about google.com for example and their review part. I am not hundred second, I would have courses about google.com for example and their review part. I am not hundred second, I would have courses about google.com for example and their review part. I am not hundred second, I would have courses about google.com for example and their review part. I am not hundred 

percent sure of the agenda there, but how does that play in to the reviews? percent sure of the agenda there, but how does that play in to the reviews? percent sure of the agenda there, but how does that play in to the reviews? percent sure of the agenda there, but how does that play in to the reviews?     

 

To cut this short: tTo cut this short: tTo cut this short: tTo cut this short: they should be an integrated part of communications. We should understand hey should be an integrated part of communications. We should understand hey should be an integrated part of communications. We should understand hey should be an integrated part of communications. We should understand 

them. We should understand the impact they have. We should try to understand how they work them. We should understand the impact they have. We should try to understand how they work them. We should understand the impact they have. We should try to understand how they work them. We should understand the impact they have. We should try to understand how they work 

based upon the button line, the sales or whatever it is that we are trying to do. We should based upon the button line, the sales or whatever it is that we are trying to do. We should based upon the button line, the sales or whatever it is that we are trying to do. We should based upon the button line, the sales or whatever it is that we are trying to do. We should actually actually actually actually 

try to make up a strategy around how we use them. And it should be very conscious. Just as try to make up a strategy around how we use them. And it should be very conscious. Just as try to make up a strategy around how we use them. And it should be very conscious. Just as try to make up a strategy around how we use them. And it should be very conscious. Just as 

conscious it is for Facebook or Google, or whatever social media we are using. conscious it is for Facebook or Google, or whatever social media we are using. conscious it is for Facebook or Google, or whatever social media we are using. conscious it is for Facebook or Google, or whatever social media we are using.     

 

The dark sides, well I must admit that I haven’t persuaded that for a long The dark sides, well I must admit that I haven’t persuaded that for a long The dark sides, well I must admit that I haven’t persuaded that for a long The dark sides, well I must admit that I haven’t persuaded that for a long time. But for a while there, time. But for a while there, time. But for a while there, time. But for a while there, 

and you could actually buy reviews easily. You can buy negative reviews and positive reviews and and you could actually buy reviews easily. You can buy negative reviews and positive reviews and and you could actually buy reviews easily. You can buy negative reviews and positive reviews and and you could actually buy reviews easily. You can buy negative reviews and positive reviews and 

you can kind of literally play with that as you want. And there are companies, you could just google you can kind of literally play with that as you want. And there are companies, you could just google you can kind of literally play with that as you want. And there are companies, you could just google you can kind of literally play with that as you want. And there are companies, you could just google 

fake TripAdvisor reviews or ffake TripAdvisor reviews or ffake TripAdvisor reviews or ffake TripAdvisor reviews or fake product reviews so you will find loads of articles about that. And you ake product reviews so you will find loads of articles about that. And you ake product reviews so you will find loads of articles about that. And you ake product reviews so you will find loads of articles about that. And you 

would find loads of services, if you google on Twitter you will find loads of services also that can sell would find loads of services, if you google on Twitter you will find loads of services also that can sell would find loads of services, if you google on Twitter you will find loads of services also that can sell would find loads of services, if you google on Twitter you will find loads of services also that can sell 

you ten fake reviews on TripAdvisor for five dollars. So the dark side is tyou ten fake reviews on TripAdvisor for five dollars. So the dark side is tyou ten fake reviews on TripAdvisor for five dollars. So the dark side is tyou ten fake reviews on TripAdvisor for five dollars. So the dark side is that the solution is based on hat the solution is based on hat the solution is based on hat the solution is based on 

some kind of algorithm and algorithms are always fool. Because they are never better than some kind of algorithm and algorithms are always fool. Because they are never better than some kind of algorithm and algorithms are always fool. Because they are never better than some kind of algorithm and algorithms are always fool. Because they are never better than 

somebody who knows how it works. somebody who knows how it works. somebody who knows how it works. somebody who knows how it works.     

    

Yes. And that is the big problem also that we have because it is, I read somewhere that it is 70 to 80 

percent of the ones who read reviews and news articles believe what they are reading, even if they 

don’t know the source. So think about how screwed that is. That should be 20 percent. Not 70, 80 

percent, that is just crazy. 

 

Oxford Street is full of items of sales. First time I walked there I thought: “Shit, they are closing 

down the stores here, I have to shop everything! Everything is on massive sale and they are closing 

down the stores. And then I came the next time, and it was still the same. “But weren’t you closing 

down the store”? “No, no. It is open. We are just prolonging...” And then I came the third time and 
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again and again: always the same sign: “Buy now, sale 70 procent! We are closing down the store!” 

And then you start to learn: who are the real ones and who are the fake ones? And basically 

because there are such big volume of people walking through Oxford Street, that they can actually 

get away with it. And it is the same with the Internet: there is such volume of people walking 

through the Internet and if there is only a fraction of those people who believe that what they are 

seeing is correct and they will buy it, then the bad guys will win, or the guys who are not so honest, 

let’s put it that way.  

    

ATT MÄTA EFFEKT: ATT MÄTA EFFEKT: ATT MÄTA EFFEKT: ATT MÄTA EFFEKT:     

The review sites will The review sites will The review sites will The review sites will probable conduct surveys and the will want to sell those surveys or they will probable conduct surveys and the will want to sell those surveys or they will probable conduct surveys and the will want to sell those surveys or they will probable conduct surveys and the will want to sell those surveys or they will 

give it to you because you are their client or something. And the agenda of the survey is basically to give it to you because you are their client or something. And the agenda of the survey is basically to give it to you because you are their client or something. And the agenda of the survey is basically to give it to you because you are their client or something. And the agenda of the survey is basically to 

tell you how great they are. Their data is probably right, the data is corrtell you how great they are. Their data is probably right, the data is corrtell you how great they are. Their data is probably right, the data is corrtell you how great they are. Their data is probably right, the data is correct, the survey is being nicely ect, the survey is being nicely ect, the survey is being nicely ect, the survey is being nicely 

done, and maybe they have contracted an independent company. And then they make something done, and maybe they have contracted an independent company. And then they make something done, and maybe they have contracted an independent company. And then they make something done, and maybe they have contracted an independent company. And then they make something 

out of it, they come to a conclusion and then the give that conclusion to you. So the funnel as such, I out of it, they come to a conclusion and then the give that conclusion to you. So the funnel as such, I out of it, they come to a conclusion and then the give that conclusion to you. So the funnel as such, I out of it, they come to a conclusion and then the give that conclusion to you. So the funnel as such, I 

actually think that the majoriactually think that the majoriactually think that the majoriactually think that the majority of people that are booking, will book a hotel anyway. ty of people that are booking, will book a hotel anyway. ty of people that are booking, will book a hotel anyway. ty of people that are booking, will book a hotel anyway.     

 

And despite shitty results, despite bad comments, I think that people are likely to book the hotel 

anyway because there is something else that plays a role: it is close to the venue, it is greatly priced 

so there are other factors the play a role into the end decision and into the results. That will be my 

opinion on this. I might be totally wrong but the measurement is as it is with any other 

measurement and this is a big problem we have with the Internet and maybe Facebook is about to 

crack that with their pixel user measurement.  

 

But in reality we can’t measure this properly. But in reality we can’t measure this properly. But in reality we can’t measure this properly. But in reality we can’t measure this properly.     

 

Even though if we know that people go five times on TripAdvisor before they book. Okay, does the 

booking occur after the fifth time? Or will they go five times and then search? Where does that play 

a role in the decision making of it? Not that they have googled three times before, gone on 

Tripadvisor five times before, gone on Facebook nine times before. And then whatever. So the 

actual measurement part is still up in the air. There is still a problem to measure the impact of all 

this. And that goes with what you just said: the only true measurement we still have today, is the 

last click. That is the only true one because we know exactly what happened before that click. And 

we can now track a little bit more and be a little bit cleverer about the touching points before. But 

what impacted it and why did the customer take that decision? We don’t really know. And there are 

so many studies out there that have been made. They tell slightly different stories of the same 

thing. So as it is sadden me a lot, being a digital marketing guy, we haven’t cracked the digital 

measurement opportunity yet and the influence channels such as TripAdvisor have, TripAdvisor will 

probably disagree with me categorically. But in reality that will be an argument which will be based 

upon a certain service that they have done and that is fine. But in reality I don’t think we can stand 

by it, as it saddens me to say in 2016, we still haven’t cracked the measurement thing.  
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11.7.11.7.11.7.11.7. Exempel på recensioner och svar Exempel på recensioner och svar Exempel på recensioner och svar Exempel på recensioner och svar     
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