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Sammanfattning 

 
Sociala medier är ett samlingsbegrepp för kommunikationskanaler där individer har möjlighet 

att integrera med varandra. Sociala medier utgår från en tvåvägskommunikation, vilket 

innebär att mottagaren har möjlighet att integrera med företag. Denna sorts marknadsföring 

har utvecklats och utgör en stor del av hotellens marknadsföring, via denna sorts 

kommunikation kan hotellet utveckla en starkare relation med gästen. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur interaktionen via sociala medier kan stärka 

relationen mellan gäst och hotell.	  

	  

Uppsatsen är en litteraturstudie baserad på fem vetenskapliga artiklar, de valdes ut för att 

besvara uppsatsens syfte. Resultatet tar upp vikten av att vara medveten om möjligheter och 

risker med sociala medier för hotell. Sociala medier ger möjligheten till att förmedla sin 

vision till en bredare publik, och via detta stärka sitt varumärke. Till största del handlar det 

om att visa engagemang, bygga upp en fungerande strategi och att ge respons till gästers 

feedback. Om detta hanteras korrekt, ger det ökad möjlighet för hotellen att stärka relationen 

till gästerna.  

 

 

 

Nyckelord: Social media, guest, hotel, communication, marketing   
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1. Inledning 
Genom öppenheten som finns inom sociala medier kan hotell skapa en direkt interaktion med 

gäster. Sociala medier ger även gäster en möjlighet att ge kritik utan tvång på att lämna ut sin 

identitet. I denna sorts interaktion måste hotell vara medvetna om risken för att negativ kritik 

kan spridas på kort tid till potentiella gäster, men också inse möjligheterna av att positiv kritik 

kan bygga relationer. Hur bör hotellen hantera gästers feedback via sociala medier? 

 

2. Bakgrund 
Eriksson (2009) beskriver sociala medier som ett samlingsbegrepp för 

kommunikationskanaler, där användarna kan integrera direkt med varandra genom till 

exempel text, bild eller ljud. Författaren förklarar att varje enskild individ har samma 

möjlighet som företag att sända budskap genom dessa kanaler.   

  
2.1 Sociala medier  
Under 2012 framkom det att Facebook har 901 miljoner aktiva användare och av dem var 

något mer än hälften inloggade varje dag på det sociala nätverket under mars månad 

(Karlsten, 2012). Författaren skriver vidare att 3,2 miljarder kommentarer skrivs varje dag. 

Enligt Kederstedt (2012) nöjde sig Facebook inte med denna succé utan köpte under år 2012 

upp ett annat socialt nätverk vid namn Instagram. Författaren beskriver vidare att Instagram 

låter användare publicera bilder efter att arbetat med de olika filter som finns tillgängliga, det 

finns även möjlighet att sammankoppla med till exempel Twitter, Tumblr och Foursquare som 

också är sociala nätverk. Vid köpet under 2012 uppges Instagram ha 27 miljoner användare, 

men under det senaste pressmeddelandet från Facebooks VD Mark Zuckerberg framkommer 

det att det finns över 100 miljoner användare i dagsläget (Facebook, 2012). Johansson (2012) 

skriver att Tripadvisor är en annan typ av socialt nätverk som är en av världens största söksida 

för resor inklusive hotell och restauranger, där det finns över 75 000 recensioner publicerade. 

Johansson (2012) skriver vidare att de hotell som väljer att finnas tillgängliga på Tripadvisor 

aktivt bör kontrollera och ta åt sig av feedbacken. 

 

2.2 Hur hotell marknadsför sig via sociala medier 

Traditionell marknadsföring fokuserar på att framhäva produkten eller tjänstens fördelar, dock 

fungerar det annorlunda när det kommer till sociala medier (Bylund, 2010). Författaren 
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skriver vidare att den största skillnaden mellan traditionell marknadsföring och den via sociala 

medier är att budskapet som förmedlas kallas för tvåvägskommunikation. Detta betyder att 

den fulla kontrollen som finns i den traditionella marknadsföringen försvinner (Bylund, 

2010). 

 

Efter en lyckad vistelse på ett hotell menar McCabe (2009) att gästen gärna delar med sig av 

sin upplevelse med andra vilket skapar en word of mouth kommunikation. Briggs (2007) 

skriver att hotell bör ha i åtanke att all kontakt med gästen avslutas på ett positivt sätt. 

McCabe (2009) påstår att denna kommunikation är den ärligaste sorten av marknadsföring, 

som har stor betydelse för en gäst när det kommer till val av hotell. Författaren förklarar att 

meningen med marknadsföring är att nå ut till potentiella gäster, och hotell kan välja att ge 

gästen någonting utöver det vanliga för att denna sorts marknadsföring ska ta form. En annan 

form av word of mouth som utvecklats är electronic word of mouth, som innebär att 

marknadsföringen går via en online plattform (McCabe, 2009).  

 

Sociala medier utgör idag en stor del av marknadsföringen. Hotell har idag inte råd att gå 

miste om det som finns att hämta på de olika sociala medierna (Evision world wide, 2012). 

Till största del handlar det om att visa ett stort engagemang, och att vara aktiv på de sociala 

medier som hotell valt att använda sig av (Evision world wide, 2012). I och med visat intresse 

för gästerna kan hotell i sin tur få fördelar i form av en förbättrad relation och även kunna 

stärka sitt varumärke, vilket har en betydande roll för ett hotell (Evision world wide, 2012). 

När gäster ska besluta vilket hotell de ska välja visar undersökningar gång på gång att det i 

första hand handlar om vad de har fått höra av sina vänner och bekanta (Bylund, 2010). 

Författaren skriver att nästa steg i beslutsprocessen är att ta hjälp av recensioner och 

kommentarer på de olika sociala medier som hotell finns tillgängliga på. Bylund (2010) 

fortsätter beskriva att det ger hotell möjlighet att bemöta gästerna på ett mer publikt sätt, om 

detta sköts korrekt så kan det skapa goda förutsättningar för potentiella gäster. 

 

2.3 Hot och möjligheter 
Kommunikation är en svårförutsägbar process, möjlighet till att styra olika kommunikationers 

utfall finns men då krävs att två eller fler individer anpassar sig till varandra (Falkheimer & 

Heide, 2003). Författarna beskriver vidare att det inte går att ta förgivet att information som 

förmedlas tolkas på det sätt som förväntas. Människor tolkar budskap olika och det är något 
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som förmedlaren bör vara medveten om, ett budskap kan betyda olika saker för olika 

individer (Falkheimer & Heide, 2003).  

 

På sociala medier kan vem som helst sprida felaktig information som kan vara skadlig för 

företaget (Fors, 2012). Författaren skriver vidare att information sprids väldigt fort och ger 

företag endast några timmar att bemöta och desinformera ryktena. Fors (2012) menar att när 

företag går ut med ett budskap på internet är det väldigt svårt att ta tillbaka det, vilket ställer 

ett högt krav på att allt som skrivs måste vara väl genomtänkt. Författaren menar att 

budskapet bör framgå tydligt till alla på företaget som kan tänkas komma beröras av 

situationen. Briggs (2007) menar att företag bör ta initiativet och inte vänta på att gästen ska 

ta det första steget, det handlar om att identifiera och hantera klagomål snarast och se till att 

lösa problem så att gästen blir tillfredsställd.  

 

Kommunikationen i sociala medier kan skapa både hot och möjligheter (Nilsson, 2013). 

Författaren skriver vidare att en av de största möjligheterna är att kunna dementera eventuella 

rykten som inte stämmer, men även vid information som stämmer gå ut med sin version av 

händelsen. Då alla i företaget har möjlighet att integrera både informellt och formellt efter en 

händelse är det av stor vikt att all personal får förebyggande råd om vad som inte bör nämnas 

på de olika nätverken (Carlsson, 2012). De finns även hot med att de anställda i företaget kan 

skapa fel bild av krisen om de inte är tillräckligt insatta (Nilsson, 2013). Därför är det av 

fördel att ge personalen för sociala medier tillräckligt med ansvar för att kunna lösa 

hotellgästernas problem direkt, istället för att de ska behöva gå igenom till exempel ledningen 

eller styrelsen innan ett beslut kan tas (Bylund, 2010). Författaren menar att om problem 

uppstår uppskattar gäster att en direkt interaktion med hotellet finns, på så sätt kan hotellet 

tillfredsställa dem på kort tid. Det ger även en chans till dialog och fortsatt relation till gäster 

vilket är viktigt för varumärket (Carlsson, 2012). 

 

3. Syfte 
Hur kan interaktionen via sociala medier stärka relationen mellan gäst och hotell?	   

 

4. Metod och material 
I uppsatsen har en litteraturstudie utförts där fem vetenskapliga artiklar har studerats varav 

fyra av dem inom ämnet hospitality, den femte artikeln tar upp hur varumärket kan stärkas 
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inom sociala medier.  

 
4.1 Vetenskaplig insamling 
Sökning efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Leisure Tourism och SCOPUS. 

Artiklarna är publicerade i följande tidskrifter: Cornell Hospitality Quarterly, International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Vacation Marketing, Journal of 

Hospitality Marketing & Management och Journal of Brand Marketing.  

 
Sökord som använts till den vetenskapliga insamlingen var: Social media, guest, hospitality, 

hotel, brand, communication, marketing, hospitality industry, facebook och online. Sökorden 

har sedan kombinerats i en sökmatris. (Se bilaga 1). 

 
4.1.1 Inklusionskriterier 

• Vetenskapliga artiklar i full text. 

• Vetenskapliga abstrakt med nyckelorden. 

• Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska. 

• Vetenskapliga artiklar publicerade tidigast år 2006. 

 

4.1.2 Exklusionskriterier  

• Ej vetenskapligt granskade artiklar. 

• Publicerade böcker. 

• Artiklar med återkommande författare. 

 

4.2 Urval 
Uppsatsen bygger på sociala medier och dess påverkan inom hotellbranschen, med 

avgränsning till interaktion mellan gäst och hotell. Vid val av artiklar sökte författarna till en 

början i olika databaser med samma nyckelord för att inte gå miste om relevanta artiklar. 

Därefter lästes abstracten på de olika artiklarna för att se om de besvarade syftet, sedan valdes 

fem artiklar ut som kunde besvara syftet.  
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4.3 Dataanalys 
Författarna läste igenom abstract på femton artiklar, varav nio stycken skrevs ut för en djupare 

läsning. Fem av dem valdes ut då det var relevanta för syftet, dessa lästes utförligt och 

analytiskt för att kunna säkerställa att artiklarna kunde besvara syftet. De fem vetenskapliga 

artiklarna som valdes ut skrevs också in i vår artikelmatris (Bilaga 2). 

 

5. Resultat 
Sociala medier har under de senaste åren vuxit fram kraftigt och blivit det nya sättet att 

marknadsföra sig på, och som tekniken utvecklas så är dessa medier den plats där gäster får 

chansen att integrera med varumärket (Yan, 2011). För att kunna använda sociala medier på 

rätt sätt krävs det att hotell har ett system för att kunna övervaka och hantera det som sker 

online (Dwivedi, Shibu & Venkatesh, 2007). Under förutsättningarna att sociala medier är ett 

väldigt lättillgängligt forum som används av många gäster, bör företag effektivt besvara och 

ta vara på de positiva samt negativa recensioner som publiceras (Sparks & Browning, 2010). 

 

5.1 Interaktion via sociala medier 
Radio and television are controlled by those rich enough to buy a broadcast license. But 

anyone with an Internet-connected computer can reach out to a potential audience of billions 

(Dwivedi m.fl., 2007). Idag ger internet gäster möjlighet att sprida sitt intryck efter en 

hotellvistelse globalt, därmed ligger makten i gästernas händer och via detta kan de påverka 

hotellets rykte samt varumärke (Sparks & Browning, 2010). Författarna skriver vidare att 

gäster tidigare använde sig av word of mouth (WOM) för att sprida och berätta om sin 

upplevelse på ett hotell för sina närmaste och bekanta. Sparks och Browning (2010) förklarar 

att via teknikens utveckling har det traditionella WOM utvecklats till electronic word of 

mouth (EWOM). EWOM innebär att gästerna kan recensera sin vistelse på en internetsida 

eller ett socialt nätverk, som till exempel Tripadvisor eller Facebook (Sparks & Browning, 

2010). Författarna fortsätter skriva att EWOM skapar möjlighet för hotell att integrera med 

sina gäster, det är viktigt att de tar åt sig av kritiken som lämnas och ser till att behandla den. 

Det gör att hotell kan skapa en aktiv dialog med gäster vilket uppskattas och är till fördel för 

båda parter (Yan, 2011). Styrkan i förhållandet mellan ett hotell och en gäst har en positiv 

inverkan på gästens attityd gentemot hotellet, vilket i sin tur leder till att gästen blir 

tillfredsställd och lojal (Litvin & Hoffman, 2012). En av de viktigaste delarna i detta är att 

visa stort engagemang gentemot sina gäster (Yan, 2011).  
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Via negativ EWOM har gästen möjlighet att påverka framtida gäster till att välja ett annat 

hotell, detta kan resultera i att hotellets varumärke påverkas i ett negativt avseende (Sparks & 

Browning, 2010). Författarna förklarar att omdömen som publicerats på olika sociala medier 

består ett flertal år och kan skapa konsekvenser i framtiden för hotellen, trots att eventuella 

problem som tidigare uppstått har åtgärdats. Vikten av att hitta de korrekta sätten att besvara 

och hantera klagomål som finns publicerade på diverse sociala medier är av stor betydelse för 

ett hotell (Sparks & Browning, 2010). I en kommentar på ett diskussionsforum skrivs det om 

viljan att få respons på de klagomål som uppkommit, det nämns även att kompensation inte är 

något de strävar efter utan att företaget visar en medmänsklighet genom ärliga svar (Dwivedi 

m.fl., 2007). Kommentaren visar att företag kan lösa en situation från en dataskärm genom att 

svara och visa att problemet är löst eller att företaget jobbar på att lösa problemet (Dwivedi 

m.fl., 2007). I vissa fall kan det behövas kompensation och det bör då hanteras på samma sätt 

som det skulle gjort om klagomålet kommit vid receptionen (Sparks & Browning, 2010).  

 

En relaterad fråga handlar om att försöka matcha hotellets strategi med recensionernas 

mönster och resurser online (Park & Allen, 2012). Genom att läsa de negativa recensionerna 

hjälper det hotell att bli mer medvetna om problemen när de uppstår (Litvin & Hoffman 

2012). Park och Allen (2012) skriver att vissa hotell svarade på recensioner i kortare perioder 

och därefter slutade helt, hotell bör undvika denna typ av mönster om målet är att besvara 

recensioner regelbundet. Fortsatt menar författarna att hotell bör se till att det finns personal 

som kan diskutera recensionerna. Park och Allen (2012) konstaterar att oavsett vilket 

svarsmönster ett hotell väljer, är det viktigt att det övervakar och utvärderar resultatet. 

 

5.2 Hur sociala medier kan påverka varumärket 
Yan (2011) skriver att det finns nio mål för att stärka varumärket i sociala medier. Några av 

dem är att uppmana gästerna till att engagera sig i en interaktion med företaget, marknadsföra 

varumärket, att hjälpa företaget att hitta och behålla en konkurrensfördel, nå ut till en bredare 

publik och att informera om visionen bakom varumärket (Yan, 2011). Ett varumärke måste 

vara genuint, de som är ytliga eller falska fungerar inte i längden (Yan, 2011). Författaren 

menar att genom användning av sociala medier ger det gäster möjlighet att förstå 

personligheterna bakom företaget. Detta tillåter företag att vara mer bemötandet gentemot 

gästerna och deras krav (Yan, 2011). Författaren antyder att sociala medier kan skapa 

användbara verktyg för varumärket som tillåter att företagets budskap når ut till gästerna. I 
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och med tillväxten av användare så möjliggör det för gästerna att vara engagerade och få 

åtkomst till varumärket (Yan, 2011). Författaren skriver vidare att gästerna kan hjälpa till att 

utveckla varumärkets strategi genom att ge realistisk respons på hur det fungerar utifrån deras 

perspektiv. 

 

Mätningar av hur effektivt varumärket är i användandet av sociala medier behövs, 

undersökningar bör göras på sin målgrupp för att ta reda på hur hög interaktion de är i behov 

av (Yan, 2011). Författaren skriver vidare att det finns olika sätt att göra mätningarna på, 

bland annat se hur många följare företag har och hur de ökar- eller minskar med tiden. En 

undersökning som gjorts visar att högklassiga hotell vanligtvis inte använder sig av något 

konkret tillvägagångsätt för att hantera feedback online (Park & Allen, 2012). Författarna 

skriver vidare om en studie de genomfört på ett varumärke som består av fem olika hotell. 

Författarna beskriver att det i studien framgår att antal besvarade kommentarer skiljer sig från 

5,5 procent till 54 procent, och att hotell inom samma varumärke inte har någon direkt 

utvecklad strategi för att besvara feedbacken. Hotellchefer bör fundera över hur de vill att 

deras svarsmönster ska se ut (Park & Allen, 2012). Forskning visar att positivt bemötande till 

negativa kommentarer online ger ökat förtroendet till hotellet (Litvin & Hoffman 2012). 

 

Det är nödvändigt för varumärken att skapa ett samband med gäster och främja en känsla av 

samhörighet genom visat engagemang (Yan, 2011). Författaren skriver vidare att önskan av 

engagemanget är att känna sig som en del av varumärket. Relationen stärks via interaktionen 

mellan gäst och hotell, då gästens deltagande gör att de kan identifiera sig med varumärket 

och därmed bli involverade (Yan, 2011). 

 

5.3 Hantering av respons online 

Möjligheten till att kunna publicera recensioner online har blivit en viktig och stark källa för 

gästerna när det kommer till beslutstagande (Park & Allen, 2012). Författarna skriver vidare 

att hotellchefer måste ställa sig frågan om recensionerna ska besvaras eller inte och i så fall 

hur de ska besvaras. Hotell har olika tillvägagångssätt över hur de hanterar recensionerna 

online, även om det är hotell inom samma varumärke (Park & Allen, 2012).  

En kortare undersökning på fyra hotell har genomförts, där det framgår hur de olika hotellen 

lokaliserade på olika platser hanterar responsen online (Park & Allen, 2012). Författarna 

skriver att det första hotellet är ett exklusivt hotell som svarar regelbundet, där de har en 
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marknadsföringschef som är ansvarig för marknadsföringen på internet samt statistiken. 

Denna person använder sig av ett övervakningsverktyg för att hålla koll på recensioner online, 

de har valt att fokusera på de extrema recensionerna, positiva som negativa (Park & Allen, 

2012). Det andra hotellet är ett lyxhotell som har en sälj- och marknadsförings koordinator 

som har ansvar för att besvara recensioner online som med tiden har blivit en större del av 

arbetet (Park & Allen, 2012). Författarna skriver vidare att de recensioner som inte kan 

besvaras direkt vidarebefordras till hotellchefen, därefter besvaras frågan och koordinatorn 

publicerar den online. 

 

Det tredje hotellet är ett exklusivt hotell som inte svarade på en enda recension under ett år, 

skillnaden här är att recensionerna hanteras av en person på företagets huvudkontor (Park & 

Allen, 2012). Författarna menar vidare att denna kedja till en början hade en policy på att 

svara på varje recension, men den ansvariga för sociala medier antydde att det då skulle verka 

oäkta. Det sista hotellet som var med i undersökningen var ett internationellt lyxhotell, som 

inte svarade på någon positiv recension under ett år men däremot på ett fåtal negativa (Park & 

Allen, 2012). Författarna skriver att all respons på recensioner kom direkt från hotellchefen 

som har kontroll över deras filosofier kring att besvara recensioner online. Hotellet hade även 

ett specifikt mål för hur många poster som fick publiceras på sociala medier, dock fanns inga 

mål för hur många recensioner som fick besvaras (Park & Allen, 2012).  

 

Park och Allen (2012) drog slutsatsen från denna undersökning att den ansvariga personen för 

recensioner online kan forma sin egen strategi över hur de ska hanteras, och även hur de ska 

välja att besvara dem. Författarna skriver vidare att respektive hotell anser att dessa 

plattformar löser gästers klagomål direkt, målet är att kunna hantera hotellets rykte genom att 

låta gästerna föra fram sina åsikter.  

 

6. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar; Resultatdiskussion och metod- och materialdiskussion. I 

resultatdiskussionen analyseras vad som kommit fram i resultatet och sedan görs en 

återkoppling till tidigare forskning i bakgrunden, för att på så sätt kunna besvara syftet. I 

metod- och materialdiskussionen analyseras hur information har hämtas och vilka svårigheter 

som uppstått.   
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6.1 Resultatdiskussion 
I bakgrunden redogörs hur sociala medier har utvecklas och vilka krav de ställer på företagen, 

i resultatet bekräftas teorier ingående och det redogör för hur hotell bör använda sig av sociala 

medier. Detta diskuteras i resultatdiskussionen.  

 
6.1.1 Att kommunicera via sociala medier  
Sociala medier ligger i en utvecklingsfas, som ständig växer och uppdateras (Facebook, 

2012). Ett socialt nätverk som har etablerat sig är resesajten Tripadvisor, som klassas som en 

av världens största söksida där det finns över 75 000 recensioner (Johansson, 2012). Sparks & 

Browning (2010) skriver att via detta sorts nätverk skapas något som kallas för electronic 

word of mouth (EWOM), då budskapet sprids online istället för det traditionella sättet word of 

mouth. Bylund (2010) är inne på samma spår och menar att dessa budskap är av stor vikt när 

gäster väljer hotell, i och med att hotellen befinner sig på ett publikt nätverk är det viktigt att 

bemöta gästers feedback. Samtidigt skriver Sparks och Browning (2010) att EWOM som 

publiceras är något som består ett antal år på nätverken, vilket kan skapa eventuella problem i 

framtiden. Fors (2012) menar därför att det är viktigt att företag varsamt tänker igenom det 

som ska publiceras, och att den personal som berörs av situationen är väl informerade. Park 

och Allen (2012) antyder att hotellchefer bör ställa sig frågan om hur de ska hantera och 

besvara den sortens feedback, förslagsvis genom en uttänkt strategi. Bylund (2010) hävdar 

däremot att genom att ge personalen för sociala medier möjlighet att besvara feedback 

omedelbart, bidrar det till att relationen stärks mellan gäst och varumärke. 

 

Budskap kan förmedlas genom traditionell marknadsföring och via sociala medier, det som 

skiljer sig är att budskap som går genom sociala medier är en tvåvägskommunikation (Bylund 

2010). Författaren förklarar att om företag använder sig av sociala medier istället för den 

traditionella marknadsföringen, så innebär det att kontrollen inte längre finns hos företaget. 

Yan (2010) ser däremot fördelar med att hotell använder sig av tvåvägskommunikation, då det 

ger möjlighet att få realistisk respons från gäster. Falkheimer & Heide (2003) förklarar att 

människor tolkar budskap olika, och att det inte går att ta förgivet att budskapet tolkas som 

förväntat. Yan (2011) menar att genom att använda sociala medier som ett verktyg ger det en 

möjlighet för hotell att nå ut med rätt budskap direkt. Om ett budskap har misstolkats från 

gäster kan hotell lösa det med hjälp av att via sociala medier informera att de arbetar med att 

lösa problemet (Dwivedi m.fl., 2007). Sparks och Browning (2010) förklarar att i vissa fall 
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kan dock hotell behöva kompensera gästen, om så är fallet bör de hantera det på samma sätt 

som det skulle ha gjorts vid receptionen.  

 

6.1.2 Vikten av att bemöta feedback online 

Bylund (2010) skriver om möjligheterna att bemöta gästerna via sociala medier, i och med 

detta skapas goda förutsättningar för potentiella gäster. Park och Allen (2012) beskriver att i 

en undersökning framkom att hotell har olika tillvägagångsätt för att besvara recensioner 

online, även om det är hotell inom samma kedja. Park och Allen (2012) konstaterade efter 

undersökningen att hotell kan utveckla en egen strategi över hur recensioner online ska 

hanteras och besvaras. Författarna antyder att samtliga hotell som medverkade i undersökning 

anser att det går att lösa gästers klagomål direkt med hjälp av dessa plattformar. Briggs (2007) 

skriver vidare att det är viktigt att hantera klagomål snarast, för att se till att lösa situationen 

fortast möjligt. Nilsson (2013) styrker detta och skriver att företag endast har några timmar på 

sig för att bemöta recensioner, återigen är viktigt att det som publiceras är genomtänkt.  

 

För att använda sociala medier på ett effektivt sätt krävs det att företag är aktiva och visar 

engagemang gentemot gästerna (Evision world wide, 2012). Genom visat engagemang skriver 

Yan (2011) att bandet mellan gäst och varumärke stärks. Författaren menar vidare att 

företaget vill använda sig av sociala medier för att förmedla sin vision, dem vill också att 

gästerna engagerar sig i en interaktion med företaget. Avslutningsvis menar Litvin och 

Hoffman (2012) att positivt bemötande till negativa kommentarer online ger ett ökat 

förtroende till hotellet.	  

	  

6.2 Tillvägagångssätt och metoddiskussion 
Uppsatsen är baserad på en litteraturstudie med utgångspunkt från fem vetenskapliga artiklar, 

som valdes ut genom ett flertal sökningar i Örebro Universitets databaser. 

Bakgrundsmaterialet är hämtat ur litteratur samt trovärdiga källor på internet. Under 

databassökningen uppkom svårigheter i och med att enskilda sökord gav för många träffar. 
Kombinationen av nyckelorden gjorde att antal träffar minskade vilket resulterade i mer 

relevanta artiklar för syftet. Patel och Davidsson (2011) skriver att all litteraturgenomgång är 

tidskrävande, vilket visade sig då denna sökning tog stor del av vårt arbete. 

 

Nyckelorden var en utgångspunkt i arbetet, och kombinationen av dessa var till fördel för att 
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få artiklar som besvarade syftet. Artiklarna skrevs ut i pappersformat, där de väsentliga 

delarna ur varje artikel plockades ut och sammanställdes i resultatet. 

Materialet till vår bakgrund har hämtats från litteratur och internetkällor, dessa källor har 

granskats för att ge en trovärdighet. Internetkällorna granskades mer kritiskt då det uppkom 

många resultat som länkades till privatpersoner utan direkt koppling till hotellbranschen. I och 

med att ämnet är relativt nytt inom hotellbranschen, användes till en början endast 

internetkällor till bakgrunden. Svårigheter uppkom då det saknades djup, vilket gjorde att tre 

litteraturböcker lades till och styrkte bakgrunden. I resultatdelen under punkt 5.3 användes 

endast en artikel (Park & Allen, 2012) på grund av att ett exempel som togs upp i denna 

artikel var relevant för syftet. Då en undersökning gjordes på fyra hotell med olika 

svarsmönster på recensioner online, som förtydligade olika tillvägagångsätt för hantering av 

recensioner.  
 

7. Slutsats 
Genom att företag engagerar sig på de sociala nätverken ger det gäster möjlighet till direkt 

interaktion. De centrala delarna för användandet av sociala medier är att det finns en uttänkt 

strategi, att hotell har en eller flera personer som är ansvariga för att hantera gästers feedback 

samt att de bevakar det som sker på nätverken. En av de viktigaste delarna är att hotellen ser 

till att ta åt sig av kritiken de får och därefter besvara den omgående. På så sätt är flera 

författare överens om att sociala medier ger möjlighet till att stärka relationen mellan gäst och 

hotell.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

Datum	   Databas	   Sökord	   Antal	  

ref.	  

Kombi-‐

nation	  

Antal	  

referenser	  i	  

kombination	  

Antal	  

lästa	  

abstract	  

Antal	  

lästa	  

artiklar	  

Använda	  

artiklar	  

2013-‐01-‐

27	  

Scopus	   1.	  Social	  

media	  

5162

6	  

	   	   0	   0	   0	  

	   Scopus	   2.	  Hotel	   13504	   1+2	   78	   0	   0	   0	  

	   Scopus	   3.	  Hotel	  

industry	  

3180	   1+2+3	   21	   3	   2	   1	  

	   Scopus	   4.	  Guest	   39330	   4+5	   157	   2	   1	   0	  

	   Scopus	   5.	  Online	   19817
4	  

4+5+2	   28	   7	   2	   1	  

	   Scopus	   6.	  

Communi

cation	  

10982

40	  

6+1+2	   19	   10	   2	   1	  

 
 

Datum	   Databas	   Sökord	   Antal	  

ref.	  

Kombi-‐

nation	  

Antal	  

referenser	  i	  

kombination	  

Antal	  

lästa	  

abstract	  

Antal	  

lästa	  

artiklar	  

Använda	  

artiklar	  

2013-‐01-‐

27	  

Scopus	   7.	  Brand	   3856

6	  

7+1	   433	   4	   0	   0	  

	   Scopus	   8.	  

Facebook	  

3575	   8+1+7	   76	   8	   3	   1	  
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	   Leisure	  

tourism	  

9.	  

Marketin

g	  

8914	   	   	   0	   0	   0	  

	   Leisure	  

tourism	  

10.	  

Hospitalit

y	  

1048
6	  

10+9	   772	   4	   0	   0	  

	   Leisure	  

tourism	  

11.	  Social	  

media	  

864	   11+10+

9	  

20	   12	   2	   1	  
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Bilaga 2: Artikelmatris 1 
Sparks Beverly A. & Browning Victoria (2010): Complaining in cyberspace: The Motives and Forms of 

Hotel Guests’ Complaints Online, Journal of Hospitality Marketing & Management, 19:7, 13, 

September 2010, 797-818 

Syfte	   Metod	   Resultat	   Diskussion,	  konklusion	  

Att fastställa hur 
människor 
kommunicerar via 
internet angående 
de negativa 
erfarenheter de haft 
under en vistelse på 
ett hotell. 

	  

	  

	  

För att besvara syftet 
så har en 
datainsamling samt 
dataanalys gjorts. 
Datainsamlingen 
baseras på en 
kvalitativ metod, med 
200 stycken 
recensioner 
(Klagomål) från en 
online resesajt.	  

Artikeln leder fram till att det 
identifierades ett tema 
angående fokusen på 
klagomålen samt 
strukturen. 	  

De teman som 
framkommer från 
klagomålen online tyder 
på att konsumenten 
inte bara använder 
internet för att kunna 
föra fram sina klagomål 
utan också för att 
påverka och övertyga 
potentiella gäster att 
undvika en viss tjänst 
eller produkt.	  
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Artikelmatris 2 
Park Sun-Young and Allen P. Jonathan (2012): Responding to Online Reviews: Problem Solving and 

Engagement in Hotels, Cornell Hospitality Quarterly, 54:1 30, November, 2012, 64-73 

Syfte	   Metod	   Resultat	   Diskussion,	  konklusion	  

Syftet är att 
undersöka varför 
hotell väljer att svara 
eller inte svara på 
feedback online, 
även ta reda på vilka 
de största problemen 
kan vara i och med 
att de besvarar 
feedbacken. 	  

	  

	  

För att besvara syftet 
så har de analyserat 
feedbacken online på 
34 stycken, fyra- och 
femstjärniga hotell i 
en stad i USA. 	  

Artikeln leder fram till att 
hotellchefer bör överväga 
den övergripande strategin 
angående att utnyttja nätet 
och granska informationen. 
De bör även avgöra om de 
ska vara kvar i 
utgångsläget av 
problemlösningen, eller om 
det ska fokusera på att ta 
till nya strategier för att få ut 
det mesta av möjligheterna 
som finns på internet.	  

Hotellchefer bör vara 
bra förberedda med en 
online strategi över hur 
man hanterar feedback. 
Det finns många olika 
mönster över hur 
strategierna är 
uppbyggda även inom 
samma varumärke. 

	  

	  

 

 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



21	  
	  

Artikelmatris 3 

Yan Jack (2011): Journal of Brand Management: Social media in branding: Fulfilling a need, 18 15, 

april, 2011, 688-696 

Syfte	   Metod	   Resultat	   Diskussion,	  konklusion	  

Hur kan de nya 
medierna (Facebook 
och Twitter) påverka 
varumärket?	  

	  

	  

Genom att ha 
undersökt bloggar 
och sociala nätverk 
för att på så sätt se 
deras inverkan på 
varumärket. 	  

I dagsläget behövs en 
strategi för att kunna 
hantera de nuvarande 
sociala medierna, även om 
det kommer växa fram nya 
alternativa nätverk. 

Sociala medier är den 
plats där gäster har 
möjlighet att integrera 
med varumärken, 
därför är det av stor vikt 
att varumärket har en 
klar strategi. Konkret 
feedback från gästerna 
finns att hämta på de 
sociala medierna, vilket 
är till fördel för att 
varumärket ska kunna 
förbättras och stärkas.  
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Artikelmatris 4 

Litvin Stephen W. and Hoffman Laura M. (2012): Journal of Vacation Marketing: Responses to 

consumer-generated media in the hospitality marketplace: 18:2, 25, April 2012, 135-145 

Syfte	   Metod	   Resultat	   Diskussion,	  konklusion	  

Att mäta effekterna 
av gästernas 
kommentarer och 
hotellens respons på 
negativ kritik på 
sociala resesajter. 

De har använt sig av 
ett kontrollerat 
onlineexpriment, där 
deltagarna sätter 
betyg efter en 
kommentar på tre 
olika hotell.	  

Resultatet visar att 
potentiella hotellgäster har 
ett mer positivt bemötande 
på den negativ kritiken som 
publiceras av tidigare 
gäster än de som 
publiceras av 
hotellcheferna. Däremot har 
båda parterna makten att 
påverka gästers attityd 
gentemot hotellet positivt.	  	  

Följderna av 
kommentarer som 
publiceras på 
resesajterna har 
möjlighet att förbättra 
en potentiell gästs 
inställning till nästa 
hotellupplevelse. 
Elektronisk word of 
mouth via konsument-
genererade medier 
skapar fler möjligheter 
än hot för 
hotellindustrin.   
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Artikelmatris 5 

Dwivedi Mridula, Shibu T.P., Venkatesh Umashankar (2007): Social software practices on the internet: 

Implications for the hotel industry: International Journal of Contemporary Hospitality Management, 

19:5, 25, 415-426 

Syfte	   Metod	   Resultat	   Diskussion,	  konklusion	  

Syftet är att beskriva 
vad sociala 
plattformar är och 
hur dem påverkar 
hotellindustrin i 
allmänhet. 

Data som finns 
tillgänglig på internet 
i digital form har 
använts i olika syften 
för att hitta 
information. De har 
tittat på kvantitativ 
data för två 
femstjärniga hotell, 
ett i Indien och det 
andra i Europa.  

Resultatet visar att det med 
tiden kommer att bli svårare 
att ignorera gästernas 
feedback online, hotellen 
bör besvara 
kommentarerna på ett 
lämpligt språk och även 
visa ett stort engagemang.  

Traditionellt sätt så 
hade företag ett 
övertag på grund av 
deras räckvidd via 
massmedia. Nu kan 
gästerna sprida sitt ord 
virtuellt över internet.  

 

	  

	  

 


